
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 26 stycznia 2018 r. 

 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące  

działalności gospodarczej 

 

 

(druk nr 719) 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149) 

 

Art. 14. 

§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), doręczanego 

środkami komunikacji elektronicznej. 

[§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis 

prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia 

powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę 

adnotacji.] 

§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. …) lub za 

pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis 

prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia 

powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę 

adnotacji.> 

<Art. 14a. 

Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów 

kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.> 
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USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 

1132) 

Art. 109
1
. 

[§ 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego 

obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do 

czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa.] 

<§ 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego 

obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są 

związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.> 

§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

Art. 109
7
. 

§ 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana. 

[§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia 

upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.] 

<§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz 

przekształcenia przedsiębiorcy.> 

§ 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta. 

§ 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie 

powoduje wygaśnięcia prokury. 

Art. 109
8
. 

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

przedsiębiorców.] 

<§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego.> 
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§ 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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. poz. 276) 

 

[Art. 4. 

Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie uznanym polskim stowarzyszeniem Czerwonego 

Krzyża działającym na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i uprawnionym do 

prowadzenia w tym charakterze działalności w stosunkach z zagranicą.] 

 

<Art. 4. 

Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie uznanym polskim stowarzyszeniem 

Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 

uprawnionym do prowadzenia w tym charakterze działalności w stosunkach 

z zagranicą.> 

Art. 15. 

 1. Kto wbrew przepisom ustawy używa godeł, znaków lub nazw określonych w art. 12, 13 i 

14, podlega karze grzywny do 2.500 złotych.
(1)

  

[2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów o 

orzecznictwie karno-administracyjnym.] 

<2. Orzekanie w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155) 

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1)   oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 
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2)   oznaczenie rodzaju pisma; 

3)   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 

4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5)   wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać 

oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

[1)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników,] 

<1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy 

strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,> 

<1
1
) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników stron,> 

2)   numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do 

jego posiadania. 

§ 2
1
. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 

sygnaturę akt. 

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, 

jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli 

pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem 

tego systemu. 

§ 3
1
. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. 

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 

wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 
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§ 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w 

systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z 

uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz 

możliwości składania jednorazowo wielu pism. 

 

Art. 478
28

. 

§ 1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w 

sprawach: 

1)   odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego 

w przepisach niniejszego rozdziału "Prezesem Urzędu"; 

2)   zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach 

prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub 

przepisów odrębnych; 

[2a)   zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie rozpatrzenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168);] 

<2a) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie 

rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

3)   zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu 

zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów; 

4)   zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w 

celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych 

przez Prezesa Urzędu; 

5)    zażaleń, o których mowa w art. 105m i w art. 105p ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132); 
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6)    zażaleń, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 67). 

§ 2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony 

konkurencji i konsumentów w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. 

§ 3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym 

dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o 

uchylenie lub zmianę decyzji w całości lub w części. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” 

i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” (Dz. U. poz. 85) 

 

Art. 2. 

[1. W celu uznania zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej ustanawia się medal "Za zasługi dla obronności kraju".] 

<1. W celu uznania zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się medal „Za zasługi dla obronności kraju”.> 

2. Medal "Za zasługi dla obronności kraju" dzieli się na trzy stopnie: 

Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju", 

Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju", 

Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju". 

3. Medal "Za zasługi dla obronności kraju" stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub 

działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. 

4. Medal "Za zasługi dla obronności kraju" może być również nadany jednostce wojskowej, 

organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. 

5. Medal "Za zasługi dla obronności kraju" nadaje Minister Obrony Narodowej. 

 

Art. 4. 

[1. Utrata medalu następuje na skutek skazania na karę utraty obywatelskich praw 

honorowych.] 
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<1. Utrata medalu następuje na skutek orzeczenia środka karnego pozbawienia praw 

publicznych.> 

2. Minister Obrony Narodowej może pozbawić medalu w razie stwierdzenia, że osoba 

nagrodzona medalem dopuściła się czynu, wskutek którego jest jego niegodna. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. poz. 

163 oraz z 1991 r. poz. 131) 

 

[W celu wzmożenia ochrony żywych zasobów wód przyległych do brzegu morskiego Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej i zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania, stanowi się, co 

następuje:] 

<W celu wzmożenia ochrony żywych zasobów wód przyległych do brzegu morskiego 

Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania, stanowi się, 

co następuje:> 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998) 

 

Art. 2. 

Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

[2)   Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, 

wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 

ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, 

zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii 
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Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy 

Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego;] 

<2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka 

Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców, Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa 

Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii 

Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego 

Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego 

Biura Wyborczego;> 

3)   Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, 

zastępcy Prokuratora Generalnego; 

[4)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza 

stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, kierownika 

urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika 

urzędu centralnego, wicewojewody.] 

<4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, 

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, 

Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika 

Finansowego, zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika 

urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy 

kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.> 
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USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników 

zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Sejmu; 

2)   Kancelarii Senatu; 

3)   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3a)  (uchylony); 

3b)  Sądzie Najwyższym; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   
(1)

 Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego; 

7)   Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

7a)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 

<7b) Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;> 

8)   Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8a)  Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach 

nieuregulowanych w odrębnych przepisach; 

9)   Krajowym Biurze Wyborczym; 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  regionalnych izbach obrachunkowych; 

13)  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 



- 10 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4)   (uchylony), 

4a)  Rządowym Centrum Legislacji, 

5)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, 

5a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

5b)  
(2)

 Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, 

5c)  
(3)

 Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 

6)   (uchylony), 

7)   (uchylony), 

8)   Biurze Nasiennictwa Leśnego 

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889). 

 

Art. 36. 

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne I i II instancji powoływane 

przez kierowników urzędów, przy których działają. 

2. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i zastępców 

przewodniczącego, powołuje na okres czterech lat kierownik urzędu, przy którym komisja 

działa, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Członkiem komisji 

dyscyplinarnej może być urzędnik mianowany, zatrudniony w urzędzie co najmniej pięć 

lat, dający rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. 

3. Komisja dyscyplinarna orzeka w składach trzyosobowych. 

4. Komisje dyscyplinarne I instancji powołuje się we wszystkich urzędach państwowych, z 

tym że wojewoda może powołać komisję dyscyplinarną I instancji dla urzędników 

zatrudnionych w urzędach kilku rejonowych organów rządowej administracji ogólnej
(9)

. 

Uprawnienie takie przysługuje również innym organom rządowej administracji specjalnej 

stopnia wojewódzkiego
(10)

 w stosunku do podległych im urzędów. 

5. Komisje dyscyplinarne II instancji (odwoławcze) powołuje się przy: 
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1)   Marszałku Sejmu - dla urzędników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, 

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

2)   Marszałku Senatu - dla urzędników Kancelarii Senatu; 

3)   Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej - dla urzędników Kancelarii Prezydenta; 

4)   Prezesie Rady Ministrów - dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw i urzędów 

centralnych organów administracji rządowej; 

5)   właściwym ministrze - dla urzędników urzędów podległych naczelnym i centralnym 

organom administracji państwowej; 

6)   ministrze właściwym do spraw administracji publicznej - dla urzędników urzędów 

wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych; 

7)   Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - dla urzędników Biura 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z uwzględnieniem ust. 5
a
; 

7a)  Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego - dla urzędników Sądu Najwyższego; 

8)   
(11)

 Prezesie Trybunału Konstytucyjnego - dla urzędników Kancelarii Trybunału 

Konstytucyjnego, z uwzględnieniem ust. 5
a
; 

9)   Rzeczniku Praw Obywatelskich - dla urzędników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

9a)  (uchylony); 

9b)  Rzeczniku Praw Dziecka - dla urzędników Biura Rzecznika Praw Dziecka; 

<9c) Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – dla urzędników Biura 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;> 

10)  (uchylony); 

11)  wojewodzie - dla urzędników urzędów rejonowych organów rządowej administracji 

ogólnej
(12)

. 

5
a
. Komisja dyscyplinarna II instancji (odwoławcza) dla urzędników wymienionych w ust. 5 

pkt 7 może być powołana przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dla urzędników 

wymienionych w ust. 5 pkt 8 - przy Marszałku Sejmu, na wniosek Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego. 

6. Członkowie komisji dyscyplinarnych są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko 

ustawom. 
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7. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, zasady i tryb powoływania i 

odwoływania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając 

w szczególności przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, a także 

zapewnienie należytego działania komisji i rzeczników dyscyplinarnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 

(Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) 

 

[Mając na uwadze, że Polska Rzeczpospolita Ludowa gwarantuje własność, całkowitą 

ochronę i prawo dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz że 

gospodarstwa te stanowią trwały i równoprawny element społeczno-gospodarczego 

ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; uznając równoprawny z innymi zawodami 

status społeczno-zawodowy rolników indywidualnych oraz potrzebę zapewnienia należytej 

reprezentacji ich zawodowych i społecznych interesów wobec organów państwowych oraz 

państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych działających na rzecz wsi i 

rolnictwa, jak też udziału w decydowaniu o sprawach związanych z rozwojem 

indywidualnych gospodarstw rolnych i postępem społecznym na wsi; kierując się troską o 

wyżywienie Narodu oraz dobrem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi się, co 

następuje:] 

<Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska gwarantuje własność, całkowitą ochronę i 

prawo dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz że gospodarstwa te 

stanowią trwały i równoprawny element społeczno-gospodarczego ustroju 

Rzeczypospolitej Polskiej; uznając równoprawny z innymi zawodami status 

społeczno-zawodowy rolników indywidualnych oraz potrzebę zapewnienia należytej 

reprezentacji ich zawodowych i społecznych interesów wobec organów państwowych 

oraz państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych działających na rzecz 

wsi i rolnictwa, jak też udziału w decydowaniu o sprawach związanych z rozwojem 

indywidualnych gospodarstw rolnych i postępem społecznym na wsi; kierując się 

troską o wyżywienie Narodu oraz dobrem Rzeczypospolitej Polskiej stanowi się, co 

następuje:> 
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Art. 2. 

[1. Społeczno-zawodowe organizacje rolników działają zgodnie z konstytucyjnymi zasadami 

ustrojowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przepisami niniejszej ustawy i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zarejestrowanego statutu, 

zgodnego z tymi zasadami i przepisami.] 

<1. Społeczno-zawodowe organizacje rolników działają zgodnie z konstytucyjnymi 

zasadami ustrojowymi Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami niniejszej ustawy i 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie 

zarejestrowanego statutu, zgodnego z tymi zasadami i przepisami.> 

2. Społeczno-zawodowe organizacje rolników są niezależne od organów administracji 

państwowej oraz państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych i organizacji; 

działają poprzez ustalone w uchwalanych przez siebie statutach i wybierane w sposób 

demokratyczny organy, a także określają w sposób samodzielny, w ramach 

obowiązujących przepisów prawa, zakres i formy swojej działalności. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, 2245 i 2439) 

 

Art. 9. 

1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może 

być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki. 

2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być 

prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. 

[2a. Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).] 

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje zezwolenie na obrót hurtowy przedsiębiorcom 

posiadającym siedziby na terenie województwa. 

3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się na podstawie wniosku 

przedsiębiorcy. 
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3b. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy; 

2)   siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

3)   numer w rejestrze przedsiębiorców; 

4)   miejsce prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)   wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1; 

6)   wnioskowany termin ważności zezwolenia; 

7)   oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku 

kalendarzowym: 

a)  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

b)  o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa. 

3c. Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może 

wydać duplikaty zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub 

zniszczenia. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót 

hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzory tych wniosków, mając na względzie 

zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procedur przy składaniu wniosków. 

 

Art. 9
2
. 

1. Za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzających w 

zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty. 

<1a. Wydawanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, decyzji wprowadzających 

zmiany w tych zezwoleniach oraz duplikatów tych zezwoleń należy do zadań 

własnych województw.> 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na 

rachunek organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w 

wysokości 4000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz 

dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie 

przekroczyła 1 000 000 zł. 
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4. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów 

alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 

zł, opłatę za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w 

wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 

zł. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po 

złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych 

w ostatnim roku kalendarzowym. 

6. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla 

każdego rodzaju tych napojów. 

7. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, ustala się w 

wysokości 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. 

8a. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców 

uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 

100% alkoholu rocznie, ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi 

wyrobami. 

9. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych 

zezwoleniach, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, wynosi 50% stawki określonej dla 

zezwolenia w dniu jego wydania. 

10. Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 

zł. 

11. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów 

alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1000 zł. 

12. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od ilości litrów 100% alkoholu, 

zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 7. 

13. Opłata za zwiększenie limitu, o którym mowa w art. 9
1
 ust. 3, jest pobierana w zależności 

od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 

opłaty określonej w ust. 7. 

14. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 zł. 
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15. Zezwolenia i decyzje, o których mowa w ust. 9-14 i art. 9 ust. 1 i 2, nie podlegają opłacie 

skarbowej. 

<Art. 18
1a

. 

Wydawanie zezwoleń na podstawie art. 18 oraz art. 18
1
 należy do zadań własnych 

gminy.> 

[Art. 18
3
. 

 Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, 18 i 18
1
, 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<Art. 18
3
. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 9, art. 18 i 

art. 181, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

[Art. 18
5
. 

Do zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1, art. 18
1
 ust. 1 i 4 oraz art. 18

4
 ust. 1, nie 

stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) 

 

Art. 51a. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 

pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej "dokumentacją", jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486), 

wykonywaną przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców 

akt osobowych i płacowych, zwanego dalej "rejestrem".] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej 

i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej 
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„dokumentacją”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), wykonywaną 

przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt 

osobowych i płacowych, zwanego dalej „rejestrem”.> 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana także przez: 

1)   archiwa państwowe; 

2)   Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana tylko przez przedsiębiorcę 

będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

 

<Art. 51ca. 

1. Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w 

terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa w art. 51c ust. 2. 

2. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał 

przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni 

od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

<Art. 51ea. 

Marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy 

lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

Art. 51f. 

[1. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane zaświadczenie o wpisie zawierające 

następujące dane:] 

<Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru z urzędu jest wydawane zaświadczenie o wpisie 

zawierające następujące dane:> 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   zakres działalności gospodarczej objętej wpisem; 

3)   miejsce wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 



- 18 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać marszałkowi województwa wszelkie 

zmiany danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1-6, a także informacje o 

postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi wzór 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

<Art. 51ga. 

1. Marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę 

działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 51c ust. 2, niezgodne 

ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez marszałka 

województwa terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 marszałek województwa wzywa 

przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym terminie.> 

 

Art. 51h. 

1. Marszałek województwa wykreśla z urzędu, w drodze decyzji, wpis w rejestrze w 

przypadku: 

[1)   wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej;] 

<1) wydania decyzji, o której mowa w art. 51ga ust. 1;> 

2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania 

działalności objętej wpisem; 

3)   gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe 

obejmujące likwidację majątku upadłego. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115&full=1
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<1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej. 

1b. Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także 

po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy.> 

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może wydać decyzję nakazującą złożenie 

dokumentacji osobowej i płacowej zgromadzonej przez przedsiębiorcę, wobec którego 

wydano decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, na odpłatne przechowywanie we wskazanym archiwum państwowym, jeżeli 

przedsiębiorca został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a ponadto istnieje zagrożenie 

zniszczenia zgromadzonej przez przedsiębiorcę dokumentacji, w szczególności na skutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych lub bezprawnego działania osób trzecich, a 

brak jest podstaw prawnych do jej przekazania innemu podmiotowi do dalszego 

przechowywania. 

3. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 2, Naczelny Dyrektor Archiwów 

Państwowych dokonuje oceny dokumentacji w miejscu, w którym się ona znajduje. 

4. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

5. Przy określaniu kosztów przejęcia, ewidencjonowania, przechowywania i konserwacji 

dokumentacji przepisy [art. 51p ust. 6-9] <art. 51p ust. 7–9> oraz art. 51z ust. 4 i 5 

stosuje się odpowiednio. 

<Art. 51ha. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do 

rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 51ga ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 51ca 

ust. 2.> 

[Art. 51t. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 
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<Art. 51t. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1261 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 13a. 

1. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1, bez zgody 

właściwego państwowego inspektora sanitarnego, nie może: 

[1)   prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 

i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), a także zarządzać taką działalnością lub być 

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;] 

<1) prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), a także zarządzać taką 

działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu 

takiej działalności;> 

2)   wykonywać dodatkowych zajęć zarobkowych. 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie taką działalnością lub bycie 

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności albo 

wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych nie może pozostawać w sprzeczności z 

obowiązkami pracownika lub wywoływać podejrzenia o jego stronniczość lub 

interesowność. 

Art. 30. 

1. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, 

mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, państwowy inspektor sanitarny, 

niezależnie od przysługujących mu środków, o których mowa w art. 27-28, zawiadamia o 

stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki lub jednostkę albo 

organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką. 

2. (uchylony). 
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3. Jednostka organizacyjna lub organ, do którego skierowano zawiadomienie, jest obowiązany 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 [i 2], 

powiadomić o podjętych i wykonanych czynnościach właściwego państwowego 

inspektora sanitarnego. 

4. W razie stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 1, w stosunku do podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

państwowy inspektor sanitarny jest obowiązany powiadomić o stwierdzonych 

uchybieniach właściwy organ rejestrowy. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 31. 

[1. Zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych są wpisywane 

przez upoważnionych pracowników właściwego państwowego inspektora sanitarnego do 

książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<1. Zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych są 

wpisywane przez upoważnionych pracowników właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

2. (uchylony). 

Art. 37. 

 1. W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 

958) 

Art. 1. 

1. Ustanawia się Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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2. Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej "Rzecznikiem", stoi na straży wolności i praw 

człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego 

traktowania. 

2a. W sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. 

<2b. W sprawach mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 

poz. …), Rzecznik współpracuje z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.> 

3. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek 

działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do 

przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także 

zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. 

4. Rzecznik wykonuje funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu 

okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (krajowy 

mechanizm prewencji) w rozumieniu Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie 

zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 192). 

 

Art. 9. 

Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje: 

1)   na wniosek obywateli lub ich organizacji; 

2)   na wniosek organów samorządów; 

2a)  na wniosek Rzecznika Praw Dziecka; 

<2b) na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;> 

3)   z własnej inicjatywy. 

 

 

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz z 2017 r. 

poz. 60) 

[Art. 1. 

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) mogą 
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wykonywać tę działalność z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. 

Działalność takich osób jest zaliczana do rzemiosła.] 

 

<Art. 1. 

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. ...) mogą wykonywać tę 

działalność z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność 

takich osób jest zaliczana do rzemiosła.> 

 

Art. 2. 

1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez: 

[1)   osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy 

własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w 

rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub] 

<1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy 

własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona 

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub> 

2)   wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich 

wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie 

warunki określone w pkt 1. 

1a. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności 

transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług 

leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików. 

5. (uchylony). 

6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1. 
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USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. 

U. poz. 106, z późn. zm.) 

Art. 2. 

[1. Związki zawodowe rolników indywidualnych działają zgodnie z konstytucyjnymi zasadami 

ustrojowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przepisami niniejszej ustawy i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zarejestrowanego statutu, 

zgodnego z tymi zasadami i przepisami.] 

<1. Związki zawodowe rolników indywidualnych działają zgodnie z konstytucyjnymi 

zasadami ustrojowymi Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami niniejszej ustawy i 

innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie 

zarejestrowanego statutu, zgodnego z tymi zasadami i przepisami.> 

2. Związki zawodowe rolników indywidualnych są samorządne, a w szczególności mogą 

samodzielnie, w sposób zgodny z prawem, kształtować cele i programy swojego 

działania, uchwalać statuty i inne akty wewnętrzne dotyczące działalności związkowej 

oraz określać struktury organizacyjne. 

3. Związki zawodowe rolników indywidualnych są niezależne i nie podlegają nadzorowi lub 

kontroli ze strony organów administracji państwowej. Organy te są obowiązane do 

powstrzymania się od wszelkich działań prowadzących do ograniczenia niezależności 

związków lub ich działalności zgodnej z prawem. 

 

Art. 5. 

1. Związek zawodowy rolników indywidualnych podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Związek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do 

Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej "rejestrem". 

2. [Sąd] <sąd rejestrowy> odmówi rejestracji, jeżeli treść statutu wskazuje, że organizacja 

nie jest związkiem zawodowym rolników indywidualnych w rozumieniu ustawy albo 

postanowienia statutu są niezgodne z jej przepisami. 

3. Właściwy organ związku zawodowego rolników indywidualnych ma obowiązek 

niezwłocznie zawiadomić [sąd] <sąd rejestrowy> o zmianie statutu. W sprawie wpisania 

do rejestru zmiany statutu stosuje się odpowiednio ust. 2. 

 

Art. 6. 

[Sąd] <sąd rejestrowy> wykreśli związek zawodowy rolników indywidualnych z rejestru: 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   w razie podjęcia, w sposób przewidziany w statucie, uchwały o rozwiązaniu związku, 

2)   jeżeli liczba członków związku jest mniejsza od liczby określonej w art. 3. 

Właściwy organ związku ma obowiązek zawiadomić sąd o powyższych okolicznościach. 

 

Art. 9. 

[1. Sąd, w razie stwierdzenia, że dany organ związku zawodowego rolników indywidualnych 

prowadzi działalność sprzeczną z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub 

innymi ustawami, ustala trzymiesięczny termin dostosowania działalności tego organu do 

obowiązującego prawa. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu przewidzianego w ust. 1, sąd może orzec grzywnę 

do 5 zł indywidualnie nakładaną na poszczególnych członków danego organu 

związkowego. Grzywna ulega umorzeniu, jeżeli po jej wymierzeniu organ związku 

dostosuje niezwłocznie swoją działalność do obowiązującego prawa. 

3. Jeżeli organ związku prowadzi działalność rażąco sprzeczną z Konstytucją Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej lub innymi ustawami, a środki zastosowane na podstawie ust. 1 

i 2 okażą się bezskuteczne, sąd może zażądać od właściwych władz związku 

przeprowadzenia, w określonym terminie, nowych wyborów do tego organu, pod rygorem 

zawieszenia działalności tego organu. 

4. Jeżeli środki określone w ust. 1-3 okażą się bezskuteczne, sąd orzeka o skreśleniu związku z 

rejestru.] 

<1. Sąd rejestrowy, w razie stwierdzenia, że dany organ związku zawodowego rolników 

indywidualnych prowadzi działalność sprzeczną z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej lub innymi ustawami, ustala trzymiesięczny termin dostosowania 

działalności tego organu do obowiązującego prawa. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu przewidzianego w ust. 1, sąd rejestrowy 

może orzec grzywnę do 5000 zł indywidualnie nakładaną na poszczególnych 

członków danego organu związkowego. Grzywna ulega umorzeniu, jeżeli po jej 

wymierzeniu organ związku dostosuje niezwłocznie swoją działalność do 

obowiązującego prawa. 

3. Jeżeli organ związku prowadzi działalność rażąco sprzeczną z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innymi ustawami, a środki zastosowane na podstawie 

ust. 1 i 2 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy może zażądać od właściwych władz 
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związku przeprowadzenia, w określonym terminie, nowych wyborów do tego 

organu, pod rygorem zawieszenia działalności tego organu. 

4. Jeżeli środki określone w ust. 1–3 okażą się bezskuteczne, sąd rejestrowy orzeka o 

skreśleniu związku z rejestru.> 

5. Związek zawodowy rolników indywidualnych skreślony z rejestru związków jest 

zobowiązany niezwłocznie zaprzestać swojej działalności, a w terminie 3 miesięcy od 

uprawomocnienia się orzeczenia o skreśleniu z rejestru dokonać swojej likwidacji w 

sposób przewidziany w statucie. 

[6. 
(6)

 Do spraw, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z tym że sąd orzeka w tych sprawach po 

przeprowadzeniu rozprawy. Postępowanie w tych sprawach wszczyna się na wniosek 

prokuratora.] 

<6. Do spraw, o których mowa w ust. 1–4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z tym że sąd rejestrowy orzeka w tych 

sprawach po przeprowadzeniu rozprawy. Postępowanie w tych sprawach wszczyna 

się na wniosek prokuratora.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2101) 

Art. 9. 

1. Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają 

kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz 

wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także 

państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi". 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie legalności i 

rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w 

zakresie celowości. 
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4. Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego może objąć kontrolą działalność organów administracji 

geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych. 

5. Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz 

jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092). 

6. Okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

kontroli w administracji rządowej, opracowany przez wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, przed jego zatwierdzeniem przez wojewodę, podlega 

uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju. 

[7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

8. Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie 

wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, może dotyczyć: 

1)   zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; 

2)   przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; 

3)   przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w 

zakresie geodezji i kartografii; 

4)   rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 

<9. Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporządzają i 

podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

10. W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności: 

1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę; 

2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 

4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą; 

5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli; 
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6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas 

kontroli; 

7) ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone; 

8) wnioski z kontroli; 

9) spis załączników do protokołu; 

10) datę i miejscowość podpisania protokołu; 

11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu; 

12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę 

złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – jeżeli zostały złożone; 

13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – jeżeli została 

stwierdzona. 

11. Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu 

przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego 

otrzymania. 

12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający 

kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

13. W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące 

korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy. 

14. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie 

oznacza odmowę jego podpisania.> 

 

ZAŁĄCZNIK 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH 

JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW 

KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A 

TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY 

 

1. Stawki podstawowe, zwane dalej "Sp", oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy 

ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których 

mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, określają tabele nr 1-16. 

2. Zasady ustalania wysokości opłaty za usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS 

określa tabela nr 17. 
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3. Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące: 

1) K w wysokości: 

a) 0,5 - w przypadku udostępniania: 

- materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających 

obowiązkowi zgłoszenia, 

- danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu 

wykonania przez nich wyceny nieruchomości, 

- materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w 

art. 40a ust. 2 pkt 2, 

b) 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w 

rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), 

c) 0,1 - w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci 

uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5; 

2) CL - ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, 

inny niż cele, o których mowa w pkt 1; 

3) LR - ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu; 

4) SU - ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu; 

5) PD - w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część 

materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa, 

6) AJ - w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o 

cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału; 

7) T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług 

sieciowych. 

4. Współczynnik CL przybiera wartości: 

1) 1,0, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb 

własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci 

Internet; 

2) [określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi 

dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet 

pochodnych tych materiałów w postaci:] 
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 <określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu 

podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub w celu publikacji w 

sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci:> 

a) map, 

b) kartogramów, 

c) kartodiagramów, 

d) innych opracowań kartograficznych 

- których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane 

przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także 

przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci 

nieelektronicznej; 

(ust. 5-23 pominięto) 

(tabele nr 1-18 pominięto) 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218) 

 

Art. 12. 

1. Krajowa Izba Gospodarcza może podejmować i wykonywać zadania określone w art. 5. 

2. Dla wykonywania wspólnych zadań w zakresie promocji handlu zagranicznego Krajowa 

Izba Gospodarcza tworzy funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębnioną Polską Izbę 

Handlu Zagranicznego. 

3. Statut Krajowej Izby Gospodarczej może przewidywać możliwość oraz określać zasady 

bezpośredniej współpracy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego z przedsiębiorcami w 

zakresie handlu zagranicznego. 

4. W zakresie ustalonym w ust. 2 Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu 

Zagranicznego w szczególności może: 

1)   organizować wystawy oraz międzynarodowe targi w kraju i za granicą; 

2)   współpracować z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz należeć do 

nich, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w 

których Państwo Polskie jest stroną, a także tworzyć za zgodą Ministra Spraw 
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Zagranicznych
(1)

 i Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
(2)

 swoje 

przedstawicielstwa zagraniczne; 

[3)   wykonywać czynności izb przemysłowo-handlowych na podstawie umów między Polską 

lub kontrahentem polskim a obcymi państwami lub kontrahentami albo na podstawie 

międzynarodowych zwyczajów handlowych, a zwłaszcza legalizować dokumenty oraz 

wydawać certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia;] 

<3) wykonywać czynności izb przemysłowo-handlowych na podstawie umów między 

Rzecząpospolitą Polską lub kontrahentem polskim a obcymi państwami lub 

kontrahentami albo na podstawie międzynarodowych zwyczajów handlowych, 

a zwłaszcza uwierzytelniać dokumenty oraz wydawać certyfikaty, świadectwa 

i zaświadczenia;> 

4)   organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania 

polubownego i pojednawczego, w tym powołać przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego 

Kolegium Arbitrów do rozstrzygania sporów wynikłych w związku ze współpracą 

gospodarczą z zagranicą, poddanych orzecznictwu Kolegium Arbitrów, jak również 

opracowywać i doskonalić zasady etyki obowiązującej przedsiębiorców. 

5. Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu Zagranicznego może wystawiać 

świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów, o których mowa w 

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1086). 

 

Art. 12
1
. 

1. Krajowa Izba Gospodarcza może inicjować, na wniosek przedsiębiorców, tworzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwu- lub wielostronnych izb gospodarczych. 

Krajowa Izba Gospodarcza określa liczbę członków założycieli wymaganą do utworzenia 

izby. 

2. Zadaniem izb, o których mowa w ust. 1, jest działanie na rzecz promocji handlu 

zagranicznego i wspomagania rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, w 

granicach określonych w art. 3-5. 

3. Utworzenie i działalność izb, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

[4. Członkami izb gospodarczych, o których mowa w ust. 1, mogą być przedsiębiorcy oraz 

przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
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swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<4. Członkami izb gospodarczych, o których mowa w ust. 1, mogą być przedsiębiorcy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …) oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

5. Izby, o których mowa w ust. 1, podlegają na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej wpisowi 

do Krajowego Rejestru Sądowego stosownie do przepisów niniejszej ustawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2045 oraz z 2018 r. 

poz. 106 i 138) 

Art. 19. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję 

w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

2)    określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 

164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 211a, 

art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 

232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1, art. 238, art. 239 § 1, art. 240 

§ 1, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 

2, art. 277a § 1, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 

4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego, 

2a)  określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

2b)   określonych w art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) oraz art. 99-100 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1639 oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089), 

3)    przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, 

powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli 

wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość 

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

3a)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni 

albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Kodeksu karnego, 

obejmują udział małoletniego, 

3b)   określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), w rozdziale 5 ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086), w rozdziale 11a 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 

2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) oraz w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 

maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086), 

4)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

4a)  skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

5)   nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich 

prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 

6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 

oraz z 2010 r. poz. 626), 

7)   określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000), 

8)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 
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9)    o których mowa w pkt 1-8 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego albo 

art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego - w celu ujawnienia mienia zagrożonego 

przepadkiem w związku z tymi przestępstwami 

- gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, 

w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo Komendanta BSWP, złożony 

po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek 

komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek 

organu Policji.
(18)

  

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

3. 
(19)

 W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji 

lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji może 

zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 

1, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu 

okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia 

przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ 

zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego 

zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli 

operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 
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3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

6a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 2, polegające 

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 1 

pkt 4a. 

6b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 6a, nie wymaga zgody sądu. 

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6. 

8. 
(20)

 Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy 

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, 

Komendanta BSWP albo komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy 

niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli 

operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli. 

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, wydawać 

kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie 

okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 



- 36 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9a. 
(21)

 Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo komendant 

wojewódzki Policji może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których 

mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 7. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

10a. 
(22)

 Wnioski, postanowienia, pisemne zgody i zarządzenia, o których mowa w ust. 1, 3, 8 

i 9, w odniesieniu do spraw realizowanych przez BSWP, Komendant BSWP przekazuje 

do wiadomości Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo, 

przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli 

operacyjnej. 

[12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie 

przez Policję kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.] 

<12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) zapewnia warunki techniczne i 

organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 
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14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach 

kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej 

kontroli. 

15. 
(23)

 W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo komendant wojewódzki Policji 

przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone 

podczas stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do 

tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu 

postępowania karnego. 

15a. (uchylony). 

15b. (uchylony). 

15c. (uchylony). 

15d. (uchylony). 

15e. (uchylony). 

15f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP albo komendant 

wojewódzki Policji zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)  mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant 

BSWP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi te materiały. 

15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu 

materiałów kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią 

zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 15f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami, 
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określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

15h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w 

ust. 15g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność 

nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne 

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

15i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, prokuratorowi przysługuje 

zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

15j. Organ Policji jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, 

o którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego 

zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. Organ Policji niezwłocznie informuje prokuratora, o którym mowa w 

ust. 15g, o zniszczeniu tych materiałów. 

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów 

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień wynikających 

z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

16a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji prowadzą 

rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli 

operacyjnej. 

16b. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr centralny wniosków i zarządzeń 

dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez organy Policji w zakresie 

przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów. 

16c. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli 

operacyjnej można odrębnie rejestrować dane zawarte w dokumentacji z kontroli 

operacyjnej w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, 

o których mowa w ust. 16a. 

16d. Rejestry, o których mowa w ust. 16a-16c, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających 
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znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ 

Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 17, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

18. (uchylony). 

19. (uchylony). 

20. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 8 i 9 - przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie 

tego postanowienia; 

2)   ust. 3 i 15c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

22. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 

informację o działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których 

mowa w art. 20 ust. 3. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do 

dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 

2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 9e. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż 

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 
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1)    określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, 

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 

2, art. 277a § 1 i art. 299 § 1 Kodeksu karnego, 

2)   określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego w zakresie wiarygodności dokumentów 

uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających 

do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do 

ich wydania, 

3)   skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

4)    określonych w art. 183 § 2, 4 i 5, art. 184 § 1 i 2, art. 263 § 1 i 2, art. 278 § 1, art. 291 

§ 1 i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458), a także art. 44 i art. 

46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000), art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2187), art. 11-13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu 

prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669 i 1948), art. 53 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) oraz art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 

oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086), jeżeli przestępstwa te pozostają w związku z 

przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową, 

5)   określonego w art. 464 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

6)   określonych w art. 228, art. 229 i art. 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, a także funkcjonariuszy i pracowników Policji i Służby 

Ochrony Państwa lub strażaków Państwowej Straży Pożarnej w przypadku, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a, 
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6a)  określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niebędące 

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

6b)  określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

6c)  określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

7)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

8)    określonych w art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 

§ 1 Kodeksu karnego, jeżeli dotyczą przestępstw, o których mowa w pkt 1-7, 

9)    o których mowa w pkt 1-8 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego albo 

art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego - w celu ujawnienia mienia zagrożonego 

przepadkiem w związku z tymi przestępstwami 

- gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny 

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta BSWSG, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek 

komendanta oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 

prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę 

operacyjną.
(14)

  

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant BSWSG, po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

2)   komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 



- 42 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo 

sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie 

nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, 

organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, 

komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

7a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 2, polegające 

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 

pkt 7a. 

7b. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 7a, nie wymaga zgody sądu. 

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 
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5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

9. 
(16)

 Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy 

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta 

BSWSG lub komendanta oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej 

zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, 

wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

10. 
(17)

 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią 

się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG lub komendanta 

oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym 

mowa w ust. 1, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać 

kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie 

okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

10a. 
(18)

 Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG albo komendant 

oddziału Straży Granicznej może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o 

których mowa odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w 

trybie ust. 4. 

10b. Wnioski, postanowienia, pisemne zgody i zarządzenia, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 

10, w odniesieniu do spraw realizowanych przez BSWSG, Komendant BSWSG 

przekazuje do wiadomości Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu, 

jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są 

wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 
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13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną 

kontroli operacyjnej. 

[13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) zapewnia warunki techniczne i 

organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.] 

<13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) zapewnia warunki techniczne i 

organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o 

wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu 

tej kontroli. 

16. 
(20)

 W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej 

przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone 

podczas stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do 

tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu 

postępowania karnego. 

16a. (uchylony). 

16b. (uchylony). 

16c. (uchylony). 

16d. (uchylony). 

16e. (uchylony). 

16f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 
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1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG albo komendant oddziału 

Straży Granicznej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG 

albo komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi te materiały. 

16g. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu 

materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią 

zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w 

ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność 

nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne 

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

16i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi przysługuje 

zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

16j. Organ Straży Granicznej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Straży Granicznej niezwłocznie informuje prokuratora, o 

którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 
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17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Straży Granicznej 

prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących 

kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje 

niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 i 16c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w 

ust. 1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 
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USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2336) 

Art. 5a. 

1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy 

nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, 

podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia 

jednocześnie następujące warunki: 

1)   złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni 

od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

współpracy przy tej działalności; 

2)   jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie 

rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w 

dziale specjalnym; 

3)   nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym; 

4)   nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych; 

5)   kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów 

z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł
(1)

. 

2. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także: 

1)   wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której 

prowadzenie okresowo zawieszono; 

2)   zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD). 

3. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku 

dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik obowiązany jest złożyć 

w Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, chyba że ten rolnik lub 

domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku 

podatkowym. 

4. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku 

dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik prowadzący 
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pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest także 

złożyć w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego. 

5. Niezachowanie terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest 

równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. 

6. Niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4, lub niezachowanie 

terminu do złożenia tego zaświadczenia albo oświadczenia, jest równoznaczne z ustaniem 

ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć 

zaświadczenie albo oświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed 

upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia albo oświadczenia. 

7. Terminy określone w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 mogą zostać przywrócone na wniosek 

zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że 

niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych. 

8. Kwota podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zwana dalej "roczną kwotą graniczną", 

podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o 

prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały 

uchwalone. 

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, roczną kwotę 

graniczną, o której mowa w ust. 8. 

10. [Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność 

gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na 

podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników 

spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego 

zawodu:] 

 <Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność 

gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby 

fizyczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem wspólników spółek prawa 

handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:> 
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1)   w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

2)   z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

11. Za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa 

się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia 

kryteria osoby współpracującej, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

[Art. 16b. 

Przepisy art. 16a stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu 

społecznemu rolników na podstawie art. 5a, pod warunkiem zaprzestania prowadzenia 

albo zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 

14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), albo współpracy przy 

prowadzeniu tej działalności w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.] 

 

<Art. 16b. 

1. Przepisy art. 16a stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego 

ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a, pod warunkiem: 

1) zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej albo 

współpracy przy wykonywaniu tej działalności albo 

2) zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 

– w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

2. Zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze 

sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rolnik 

lub domownik może dokonać w nie więcej niż 5 częściach. Przepisy art. 22–25 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 16e. 

Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w art. 16a, [art. 16b] <art. 16b ust. 1> lub 

art. 16c przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie korzysta z 

tych samych uprawnień albo z prawa do finansowania składek na podstawie art. 16 ust. 8 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
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Art. 16f. 

Za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 16a, [art. 16b] 

<art. 16b ust. 1> i art. 16c, uważa się osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem 

własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym. 

 

Art. 33. 

1. W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy, 

uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie - wyższe lub wybrane przez 

uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 i 4. 

2. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z 

prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu 

wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem [ust. 3 i 4] <ust. 4>. 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej 

oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów 

emerytalnych. 

2b. Uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z 

ubezpieczenia i do emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych 

traci prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z 

ubezpieczenia, chyba że zanim wystąpi z wnioskiem o prawo do emerytury na podstawie 

art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych złoży oświadczenie, że wybiera rentę rolniczą 

z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną z ubezpieczenia. W przypadku złożenia 

tego oświadczenia środki zgromadzone na jego rachunku w otwartym funduszu 

emerytalnym są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa. Oświadczenie o wyborze 

świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia. 

2c. W przypadku gdy uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie spełnia 

warunków do emerytury rolniczej na podstawie art. 22 ust. 3, Kasa wzywa uprawnionego 

do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w terminie co najmniej 3 miesięcy przed 

osiągnięciem wieku emerytalnego, do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b. 

2d. Kasa wzywa uprawnionego do renty rodzinnej z ubezpieczenia, w terminie co najmniej 3 

miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, do złożenia oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 2b. 

3. (uchylony) 
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4. Odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby 

prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia z prawem do: 

1)   renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w 

związku ze służbą wojskową; 

2)   renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których 

mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386); 

3)   renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, 

wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej; 

4)   świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. 

 

[Art. 62a. 

Interpretacje indywidualne wydawane przez Prezesa Kasy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne przez podmioty, o których mowa w art. 5a ust. 1, wraz z 

wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę 

oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Kasa niezwłocznie zamieszcza w 

Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<Art. 62a. 

Interpretacje indywidualne wydawane przez Prezesa Kasy na podstawie art. 34 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w zakresie opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne przez podmioty, o których mowa w art. 5a ust. 1, wraz 

z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących 

wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Kasa 

niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785, 2141, 2372 i 2432) 

Art. 1a. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2)   budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które 

zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3)   
(3)

 grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; 

3a)  reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld - odpowiednio reklamę, 

tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1073 i 1566); 

[4)   działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), z zastrzeżeniem ust. 2;] 

<4) działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

5)   powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni 

klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również 

garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; 

6)   działalność rolnicza - produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 

warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i 

produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję 

zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb; 

7)   działalność leśna - działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w 

zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania 

zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem 

skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa 

leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 
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2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się: 

1)   działalności rolniczej lub leśnej; 

2)   wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 

obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na 

tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5; 

[3)   działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<3) działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców.> 

2a. Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

nie zalicza się: 

1)   budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami; 

2)   gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d; 

3)   budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja 

ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), lub decyzja 

ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono 

budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. 

3. Przez użyte w ustawie określenia: 

1)   użytki rolne, 

2)   lasy, 

3)   nieużytki, 

4)   użytki ekologiczne, 

5)   grunty zadrzewione i zakrzewione, 

6)   (uchylony), 

7)   grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi, 

8)   grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

-   rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. 
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USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U z 2016 r. poz. 

1688, z 2017 r. poz. 1566 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 88) 

 

Art. 5a. 

1. Roczny plan działalności kontrolnej obejmuje: 

1)   ogólną ocenę znaczących zagadnień dotyczących środowiska; 

2)   obszar objęty planem kontroli; 

3)   wykaz zakładów objętych planem, w tym wykaz: 

a)  instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 

b)  zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, zwanych dalej 

odpowiednio "zakładami o zwiększonym ryzyku" i "zakładami o dużym ryzyku"; 

4)   procedury opracowywania programów kontroli planowych; 

5)   procedury kontroli nieplanowych; 

6)   w odniesieniu do zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku - 

ogólną ocenę znaczących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa oraz wykaz grup 

zakładów, o których mowa w art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska. 

2. W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz 

zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska na podstawie rocznego planu kontroli sporządza programy kontroli 

planowych, obejmujące częstotliwość kontroli w terenie dla różnych rodzajów zakładów i 

instalacji. 

3. Częstotliwość kontroli, o której mowa w ust. 2, jest ustalana z uwzględnieniem 

systematycznej oceny zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez daną instalację, oraz 

przepisów dotyczących częstotliwości prowadzenia kontroli. 

4. W odniesieniu do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego okres 

pomiędzy kontrolami nie przekracza: 

1)   roku dla instalacji stwarzających największe zagrożenie; 

2)   3 lat dla instalacji, której prowadzącym instalację jest organizacja zarejestrowana w 

systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) lub dla instalacji stwarzających 

najmniejsze zagrożenie. 
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5. Systematyczna ocena zagrożeń dla środowiska, o której mowa w ust. 3, uwzględnia co 

najmniej jedno z następujących kryteriów: 

1)   potencjalne i rzeczywiste oddziaływanie danych instalacji na zdrowie ludzi i 

środowisko, z uwzględnieniem poziomu i rodzajów emisji, wrażliwości środowiska 

lokalnego i ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

2)   historię zgodności z warunkami pozwolenia; 

3)   rejestrację organizacji lub prowadzącego instalację w systemie ekozarządzania i 

audytu (EMAS). 

[6. Jeżeli kontrola instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego lub zakładu o 

zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wykaże istotne naruszenie wymogów 

określonych w tym pozwoleniu lub w zakresie przeciwdziałania poważnej awarii 

przemysłowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli przeprowadza się 

powtórną kontrolę, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).] 

<6. Jeżeli kontrola instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego lub zakładu o 

zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wykaże istotne naruszenie 

wymogów określonych w tym pozwoleniu lub w zakresie przeciwdziałania poważnej 

awarii przemysłowej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli 

przeprowadza się ponowną kontrolę, o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. ...).> 

7. Pozaplanowe kontrole przeprowadza się w szczególności w celu jak najszybszego zbadania 

skarg i wniosków o interwencje, wystąpienia poważnych awarii, stwierdzenia naruszeń 

wymogów określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz, w stosownych 

przypadkach, przed udzieleniem lub zmianą pozwolenia zintegrowanego. 

 

[Art. 12a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 12a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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<Art. 12b. 

1. W przypadku gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska lub 

w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, czynności 

kontrolne wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej 

tożsamość i uprawnienia inspektora. 

2. Po podjęciu czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, kontrolowanemu należy 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia podjęcia kontroli, 

doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 200) 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(pkt 1 – 40 pominięto)  

41)   przepisach o systemie oświaty - oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203), przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub przepisy ustawy z 

dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)[.]<;> 

<42) ustawie o CEIDG – oznacza to ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. ...).> 

Art. 9a. 

[1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są 

opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że 

podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub 

oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form 

opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy 

mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do 
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złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli 

podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku 

podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o 

wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach 

określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<1. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 

3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 

chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny 

wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o 

zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym 

podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o 

CEIDG. 

2. Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani 

do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli 

podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie 

roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie 

o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na 

zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów 

ustawy o CEIDG.> 

3. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z 

działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w 

zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego 

lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej 

jeden ze wspólników: 

1)   (uchylony), 

2)   wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym 
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- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku 

podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany 

do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy 

zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od 

zaległości z tytułu tych zaliczek. 

[4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub 

oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze sposobu 

opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<4. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia 

roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie 

pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych 

w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji ze 

sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, podatnik może złożyć na 

podstawie przepisów ustawy o CEIDG.> 

5. Jeżeli podatnik: 

1)   prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej 

osobą prawną, 

2)   jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną 

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form 

prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. 

6. Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są 

opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w 

formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie 

o zryczałtowanym podatku dochodowym. 
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7. Podatnicy, którzy dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, ustalają na 

podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na 

zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 

1, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik 

rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku 

podatkowego - w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3. Przepis ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. 

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, oraz zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 

8, podatnicy mogą złożyć z wykorzystaniem wzoru określonego przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 45b pkt 6. Podatnicy 

składający oświadczenie lub zawiadomienie za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej stosują wzór określony przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 45b pkt 6. 

 

Art. 20. 

1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w 

szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego 

wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z 

tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z 

indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz 

osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z 

ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż 

wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do 

przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. 

1a. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z działalności wytwórczej w 

rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi 
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mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 

3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859 oraz z 2017 r. poz. 624). U 

podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży 

uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1b. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się także 

przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł 

nieujawnionych. 

<1ba. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się 

również przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …). 

1bb. W razie przekroczenia limitu przychodu należnego określonego w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, uznaje się, że podatnik, 

poczynając od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie określonym 

w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 

poczynając od dnia następującego po dniu, w którym nastąpił bezskuteczny upływ 

tego terminu, uzyskuje przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

1bc. Przychody osiągnięte w okresie od dnia, w którym przekroczono limit określony w 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie 

określonym w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

– do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu, zalicza się do 

przychodów, o których mowa w ust. 1ba.> 

1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również 

przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i 

zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej 

oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych 

przepisów, jeżeli: 
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1)   sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby 

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

2)   przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy 

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz 

innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki 

poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, 

przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, 

targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego; 

3)   sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: 

a)  w których produkty te zostały wytworzone, lub 

b)  przeznaczonych do prowadzenia handlu; 

4)   jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e; 

5)   ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli 

lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego 

produktu, z wyłączeniem wody. 

1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, 

otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy. 

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić 

odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i 

zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 

kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj 

przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 

1ea. W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz podmiotów, o 

których mowa w ust. 1c pkt 1, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60). 

1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży 

przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. 

2. Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się 

kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, 

wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. 

3. (uchylony). 
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4. (uchylony). 

Art. 22c. 

Amortyzacji nie podlegają: 

1)   grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

2)   budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, 

służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane 

na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, 

3)   dzieła sztuki i eksponaty muzealne, 

4)   wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 

pkt 1, 

[5)   składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo 

zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki 

te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zawieszono albo zaprzestano tę działalność] 

<5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców albo zaprzestania działalności, w której te składniki były 

używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności> 

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. 

 

Art. 22p. 

[1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów 

uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji 

określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1)   zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 
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2)   w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają 

przychody 

–   w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.] 

<1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do 

kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca 

transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – 

zwiększają przychody 

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   dokonania płatności: 

a)  po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, 

b)  po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w 

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o podatku tonażowym 

–   z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów 

następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za 

rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy 

opodatkowania. 

Art. 24a. 

 1. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową 

księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo 

księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie 
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dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok 

podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia 

wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. 

1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący przedsiębiorcami okrętowymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych, prowadzący działalność opodatkowaną odpowiednio 

podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji 

oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym są obowiązani w 

prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w 

ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje 

działalności podlegającej opodatkowaniu odpowiednio podatkiem tonażowym albo 

zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji i podatkiem dochodowym. 

1b. Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z 

odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w 

prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty 

działalności badawczo-rozwojowej. 

2. Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób: 

1)   wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach 

zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów; 

2)   prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar 

prowadzenia tych ksiąg; 

3)   duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. 

3. Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które: 

1)   opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych; 

2)   wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; 

3)   wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim; 

4)   dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem z takiej spółki. 

3a. (uchylony). 
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3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych 

osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich 

przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie 

polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o 

rachunkowości. 

[5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka 

partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku 

podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są 

niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o 

rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku 

podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o 

prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub 

spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku 

następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni 

rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w 

euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki 

przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem 

dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych może być złożone 

na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.> 

6. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę polską 

według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 

roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi 

sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, 

jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie 

zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej 
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prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o 

prowadzeniu księgi. 

Art. 26e. 

1. Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od 

podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty 

uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej 

"kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym 

przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 

ust. 1 pkt 3. 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się: 

1)    poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, 

oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w 

jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w 

ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu; 

1a)   poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 

lit. a, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w 

ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej 

części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi 

na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu; 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

2a)   nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego 

wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, 

w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych; 

3)    ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z 

późn. zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią 

badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej; 

4)   odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z 
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umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 

i 4; 

4a)   nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25; 

5)    koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na: 

a)  przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, 

łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy, 

b)  prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 

odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, 

w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego, 

c)  odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno 

w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty 

zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie, 

d)  opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych 

czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w 

szczególności koszty walidacji patentu europejskiego. 

2a. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, 

o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane 

od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej 

wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2. 

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, 

zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków 

i lokali będących odrębną własnością. 

3a. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, o 

którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
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działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. 

poz. 1089 i 2201), za koszty kwalifikowane, oprócz kosztów wymienionych w ust. 2-3, 

uznaje się także: 

1)   dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną 

własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; 

2)   koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań 

wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na 

chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 

3 na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej 

działalności badawczo-rozwojowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, jeżeli tylko część budowli, budynku lub 

lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, za koszty 

kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości 

początkowej budowli, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni 

użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do 

ogólnej powierzchni użytkowej tej budowli, tego budynku lub lokalu. 

3c. Wysokość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3a, nie może przekroczyć 

10% przychodów podatnika, o którym mowa w ust. 3a, osiągniętych w roku podatkowym 

ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

3d. [W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% 

kosztów wskazanych w ust. 2-3, natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których 

mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% 

kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a i 3:] 

 <W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, odliczenie kosztów 

kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, 

natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, 

odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów 

wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3:> 
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1)   jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", w 

formie i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 

651/2014; 

2)   stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014; 

3)   podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014. 

3e. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 

2a i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014, 

[2)   50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. l 

rozporządzenia nr 651/2014] 

<2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w 

przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014> 

–   stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która 

może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 

3f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, kwota, o którą został pomniejszony 

w roku podatkowym podatek dochodowy z tytułu odliczenia: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 

2a i 3, nie może przekroczyć dwukrotności kwot wymienionych w art. 4 ust. 1 lit. l 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, nie może przekroczyć dwukrotności kwoty 

wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014. 

3g. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości określonych w: 

1)   art. 25 ust. 5-7 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w 

ust. 3e pkt 1; 

2)   art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w 

ust. 3e pkt 2. 
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3h. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, nie może dokonywać odliczeń, o których mowa w 

ust. 3d, w przypadku gdy: 

1)   znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 

3i. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 1, 

stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie złożenia 

zeznania podatkowego, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1808 i 1948). 

3j. Odliczenie, o którym mowa w ust. 3d, jest dokonywane w okresie stosowania 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3k. Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się. 

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu 

wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub 

porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki. 

5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w 

jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. 

6. Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w 

odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w 

kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. 

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

[1)   w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym 

lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;] 

<1) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
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stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–

3a;> 

2)   w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 150% kosztów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 

pkt 5; 

3)   w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.  

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość 

dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - 

odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za 

kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, 

w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę 

przysługującą mu zgodnie z art. 26ea. 

 

Art. 26ea. 

1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej poniósł 

stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia 

określonego w art. 26e ust. 1, przysługuje kwota stanowiąca: 

1)   18% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia - w przypadku podatnika 

opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo 

2)   19% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia - w przypadku podatnika 

opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c. 

[2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa 

w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

3. Kwota wykazana przez podatnika w zeznaniu, przysługująca na podstawie ust. 1 lub 2, 

stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w 
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bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w 

ramach zasady de minimis. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności 

gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, 

licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność 

gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub 

działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym 

czasie wspólność majątkowa. 

5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu, na zasadach określonych w ust. 5a, wykazanej w 

zeznaniu kwoty, przysługującej mu na podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech 

lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, 

zlikwiduje działalność gospodarczą lub zostanie postawiony w stan upadłości albo spółka 

niebędąca osobą prawną, której jest wspólnikiem, z której działalnością związany był 

zwrot, zostanie postawiona w stan likwidacji lub upadłości. 

5a. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany w 

zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do 

zwiększenia podatku o kwotę zwrotu, a w razie wystąpienia nadpłaty - do jej zmniejszenia 

o tę kwotę. 

6. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 

45. 

Art. 44. 

1. Podatnicy osiągający dochody: 

1)   z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, 

2)   z najmu lub dzierżawy 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. 

1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: 

1)   ze stosunku pracy z zagranicy, 

2)   z emerytur i rent z zagranicy, 

3)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. 
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1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 bez 

pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek 

dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których uzyskali ten 

przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za 

grudzień jest płatny w terminie złożenia zeznania. 

1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na 

podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy 

zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, 

stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę 

podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód podlegający 

opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty 

uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6. 

1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty 

zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z 

tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. 

1e. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1c zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

1f. Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany 

wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania 

podatkowego. 

2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica 

pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak 

podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów 

pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego 

remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. 

Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te 

przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 
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ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 

27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące 

poprzedzające. 

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za 

grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, 

stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się 

uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w 

wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, 

o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może 

stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

3b. (uchylony). 

3c. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy 

wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są 

obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu 

okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek 

wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 

tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić 

dochody uzyskane od początku roku podatkowego. 

3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a 

stosuje się odpowiednio. 

3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 

30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w 

wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 



- 75 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z 

uwzględnieniem art. 27b. 

3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 

11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala 

się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody 

przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 

27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa 

w art. 27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie 

kwartały. 

3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu 

skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych 

zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 

stosuje się odpowiednio. 

[3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do 

dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie 

działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia 

poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu 

uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba 

że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu 

wpłacania zaliczek. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek 

oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być 

złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.] 
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<3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani 

do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy 

rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają 

zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej 

działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 

dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania 

zaliczek. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz 

zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być 

złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.> 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w 

terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest 

zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik 

wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca 

zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej 

wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45. 

6a. (uchylony). 

6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym 

roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z 

zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym 

roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów 

specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym: 

1)   w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo 
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2)    w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, 

o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej 

stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w 

tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej 

albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej 

stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe 

wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani: 

1)   do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną 

formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o wyborze tej formy; 

2)   stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6; 

4)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45. 

[6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy również lat następnych, chyba że 

podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania 

zaliczek. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, oraz zawiadomienie o rezygnacji 

z uproszczonej formy wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy również lat następnych, 

chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w 

formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z 

uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c 

pkt 1, oraz zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek 

mogą być złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.> 

6e. Przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz 

pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok 

podatkowy. 
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6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w 

uproszczonej formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca 

roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który zaliczki są 

płacone w uproszczonej formie; 

3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż 

wymieniony w pkt 1 i 2. 

6g. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy stwierdzi inną wysokość dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności 

wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu 

korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio. 

6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, 

którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z 

zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki 

podatku w wysokości 19%. 

6i. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy 

osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności 

przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie 

złożenia zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust. 3a oraz 3c. 

7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków 

wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 
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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. 

7b. 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 

niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile 

między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, 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 1000 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)   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 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)   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; 

5)    w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27. 
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7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 7c 

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 stosuje się odpowiednio. 

7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w 

którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata 

podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9. 

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z 

dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio 

po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w 

każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w 

latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na 

zasadach określonych w art. 30c. 

7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub upadłość 

spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 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 

4)   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 
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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. 

7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g 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. 

7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, 

chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili 

podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;  

2)   w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w 

którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze 

zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku nie 

nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące 

roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)   w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w 

pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia 

następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek 

złożyć to zeznanie; 

4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym 
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korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w 

którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia: 

a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; 

odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w 

którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie, 

b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli 

po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe 

następujące po roku korzystania ze zwolnienia. 

7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób 

opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c. 

7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

[10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

12. Przepis ust. 11 stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki 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. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 10 i 11, wpłacają 

zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.] 
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<10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesił wykonywanie działalności 

gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

12. Przepis ust. 11 stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nie później niż 

przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiadomi w formie pisemnej właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców podatnicy, 

o których mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa 

w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.> 

14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód na 

podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6i stosuje się 

odpowiednio. 

15. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według 

zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od 

początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie 

przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku 

pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie 

podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. 

16. Przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z 

pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub 

działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie 

prowadzonych ksiąg. 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 66 i 138) 

 

Art. 23. 

1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż 

Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia. 

2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane na podstawie: 

1)   rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   art. 269 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 

r. poz. 519, 785 i 898), w zakresie zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej; 

3)   zlecenia starosty, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym; 

4)   polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli; 

5)   zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy 

Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej; 

[6)   zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia 

życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych 

rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 

i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<6) zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu 

zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych 

w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska, o którym 

mowa w art. 60 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. 

U. poz. …);> 

7)   wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na 

terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane w zakresie: 

1)   kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 
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2)   oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych 

zastosowanych w obiekcie budowlanym; 

3)   oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 

4)   ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz 

art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

5)   rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej; 

6)   rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń; 

7)   wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru 

oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się; 

8)   zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii 

przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład; 

9)   
(6)

 postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z 

2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1567), wykorzystywanymi w ochronie 

przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami 

zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi. 

4. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy 

upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby 

upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

6. Strażacy, o których mowa w ust. 4, w przypadku naruszenia: 

1)   przepisów przeciwpożarowych lub 

2)   przepisów art. 250 ust. 1, 4, 5, 8 i 9, art. 251 ust. 1, 5-8, art. 252 ust. 1, art. 253 ust. 1, 

art. 254 ust. 1, art. 255 ust. 1 i 2, art. 256-258, art. 261 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-5, art. 

261a ust. 1 i 2, art. 262, art. 263 lub art. 264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej lub prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
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-   mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. 

7. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu 

kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 

dni, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, przynajmniej na 3 dni - przed 

terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili 

przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli: 

1)   powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania 

zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub 

poważnej awarii przemysłowej; 

2)   przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych jest niezbędne w celu dokonania 

ustaleń w zakresie określonym w ust. 3 pkt 7 i 8. 

8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać: 

1)   określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze; 

3)   datę i miejsce wystawienia; 

4)   imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do 

przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz numer jego legitymacji 

służbowej; 

5)   imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby 

upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

6)   oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich 

przeprowadzenia; 

7)   informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

8)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

9)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

10)  pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

9. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do 

przeprowadzania tych czynności, zwani dalej "kontrolującymi", okazują kontrolowanemu: 

strażak - legitymację służbową, a inna osoba - dokument tożsamości. 

10. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności 

kontrolno-rozpoznawczych, a w tym: 
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1)   udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych 

czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej; 

2)   umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w 

stosunku do których mają być przeprowadzone czynności; 

3)   zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności; 

4)   umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów; 

5)   zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie 

i miejsce do przechowywania dokumentów; 

6)   udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności. 

11. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią 

one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są: 

1)   
(7)

 komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo 

przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 

Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż 

Graniczna; 

2)   obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe 

korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych. 

12. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego 

przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o 

ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w 

regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego. 

13. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący 

sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez 

niego upoważniona. 

14. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do 

protokołu przed jego podpisaniem. 

15. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę, o której mowa 

w ust. 14, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole. 

16. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo 

komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Kopię protokołu 

kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej. 

17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 



- 88 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   sposób planowania i warunki przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

2)   sposób sporządzania i zakres protokołów z czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

3)   warunki, jakie powinni spełniać strażacy i inne osoby, które mogą być upoważnione do 

przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

4)   zakres właściwości komendantów Państwowej Straży Pożarnej odnośnie upoważniania 

strażaków do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych; 

5)   sposób gromadzenia i przekazywania wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych 

oraz wzory zestawień tych wyników. 

Rozporządzenie powinno umożliwiać właściwą realizację czynności kontrolno-

rozpoznawczych oraz ich dokumentację. 

 

[Art. 23a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 23a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) 

 

[Art. 19c. 

Wykonywanie planów urządzenia lasu może być prowadzone przez przedsiębiorcę, w tym 

usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 60), który dysponuje wyposażeniem technicznym oraz zatrudnia 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego 

sporządzania planów urządzenia lasu.] 

<Art. 19c. 

Wykonywanie planów urządzenia lasu może być prowadzone przez przedsiębiorcę, w 

tym usługodawcę z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z 
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dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych 

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ...), który dysponuje wyposażeniem 

technicznym oraz zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne 

do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369) 

Art. 15d. 

[1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego, podatnicy: 

1)   zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 

2)   w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają 

przychody 

–   w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.] 

<1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) została dokonana bez pośrednictwa 

rachunku płatniczego. 

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego, podatnicy: 

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo 
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2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – 

zwiększają przychody 

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę 

opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, z 

tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów 

następuje za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana 

formy opodatkowania. 

Art. 16c. 

Amortyzacji nie podlegają: 

1)   grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

2)   budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów 

mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez 

spółdzielnie mieszkaniowe, 

3)   dzieła sztuki i eksponaty muzealne, 

4)   wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 

pkt 2, 

[5)   składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo 

zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki 

te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zawieszono albo zaprzestano tę działalność] 

<5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców albo zaprzestania działalności, w której te składniki były 

używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności> 

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. 
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Art. 18d. 

1. 
(161)

 Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od 

podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów 

poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami 

kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty 

dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków 

kapitałowych. 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się: 

1)   
(162)

 poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 

sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej 

czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym 

czasie pracy pracownika w danym miesiącu; 

1a)  
(163)

 poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 

lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 

sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej 

czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 

pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu; 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

2a)  
(164)

 nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego 

wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w 

szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych; 

3)   
(165)

 ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. 

zm.), a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań 

naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej; 
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4)   odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4; 

4a)  
(166)

 nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy 

zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4; 

5)   
(167)

 koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z 

rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na: 

a)  przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie 

z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy, 

b)  prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub 

odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w 

szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego, 

c)  odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w 

postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty 

zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie, 

d)  opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności 

koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór 

użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty 

walidacji patentu europejskiego. 

2a. 
(168)

 W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac 

rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się 

dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, 

w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub 

ust. 3a pkt 2. 

3. 
(169)

 Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, 

zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków 

i lokali będących odrębną własnością.  
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3a. 
(170)

 W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, o 

którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. 

poz. 1089 i 2201), za koszty kwalifikowane, oprócz kosztów wymienionych w ust. 2-3, 

uznaje się także: 

1)   dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, 

odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością 

wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; 

2)   koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych 

na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, 

uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 na warunkach 

rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej. 

3b. 
(171)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, jeżeli tylko część budowli, budynku 

lub lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, za 

koszty kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od wartości 

początkowej budowli, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni 

użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do 

ogólnej powierzchni użytkowej tej budowli, tego budynku lub lokalu. 

3c. 
(172)

 Wysokość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3a, nie może 

przekroczyć 10% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych podatnika, o 

którym mowa w ust. 3a, osiągniętych w roku podatkowym. 

3d. 
(173)

 [W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% 

kosztów wskazanych w ust. 2-3, natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których 

mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% 

kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a i 3:] 

 <W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, odliczenie kosztów 

kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, 

natomiast w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, 
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odliczenie kosztów kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów 

wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a i 3:> 

1)   jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", w formie i na 

warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014; 

3)   podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014. 

3e. 
(174)

 W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a i 

3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014, 

[2)   50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. l 

rozporządzenia nr 651/2014] 

<2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w przypadku, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014> 

–   stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która może 

być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 

3f. 
(175)

 W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, kwota, o którą został 

pomniejszony w roku podatkowym podatek dochodowy z tytułu odliczenia: 

1)   kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1-4a, ust. 2a i 

3, nie może przekroczyć dwukrotności kwot wymienionych w art. 4 ust. 1 lit. i 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, nie może przekroczyć dwukrotności kwoty 

wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014. 

3g. 
(176)

 Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości określonych w: 

1)   art. 25 ust. 5-7 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 

3e pkt 1; 
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2)   art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 

3e pkt 2. 

3h. 
(177)

 Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, nie może dokonywać odliczeń, o których mowa 

w ust. 3d, w przypadku gdy: 

1)   znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2)   ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 

3i. 
(178)

 Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 

1, stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie złożenia 

zeznania podatkowego, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1808 i 1948). 

3j. 
(179)

 Odliczenie, o którym mowa w ust. 3d, jest dokonywane w okresie stosowania 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3k. 
(180)

 Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje 

się. 

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu 

wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub 

porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki. 

5. 
(181)

 Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone 

w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem 

dochodowym. 

5a. 
(182)

 W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany 

w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły 

te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, 

które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę. 

6. 
(183)

 Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej 

strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w 
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odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w 

kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. 

7. 
(184)

 Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

[1)   w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym 

lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;] 

<1) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–

3a;> 

2)   w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 150% kosztów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 

pkt 5; 

3)   w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3. 

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość 

dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - 

odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za 

kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, 

w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu kwotę 

przysługującą mu zgodnie z art. 18da. 

 

Art. 18da. 

1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo 

osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia określonego w 

art. 18d ust. 1, przysługuje kwota odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego na podstawie 

art. 18d ust. 1 odliczenia i stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 obowiązującej tego 

podatnika w danym roku podatkowym. 

[2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku 

rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 
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<2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio 

po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 

1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

3. Kwota wykazana przez podatnika w zeznaniu, przysługująca na podstawie ust. 1 lub 2, 

stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w 

bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w 

ramach zasady de minimis. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali 

utworzeni: 

1)   w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo 

2)   w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo 

3)   przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej, które 

wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie 

przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku tego 

przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co 

najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok 

podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy 

czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo 

4)   przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej 

wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki 

majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, 

jeżeli te osoby lub jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych 

podatników. 

5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty przysługującej mu na 

podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku 

podatkowego, za który złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan upadłości lub 

likwidacji. 

5a. 
(185)

 W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany 

w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły 
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te okoliczności, do zwiększenia podatku o kwotę zwrotu, a w razie wystąpienia nadpłaty - 

do jej zmniejszenia o tę kwotę. 

6. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 

27. 

Art. 25. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani 

wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 

a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

1a. Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni 

miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca 

następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli 

przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na 

zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 

a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał 

roku kalendarzowego. 

1c. Zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, z 

zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w 

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie 

wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży 

zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 

1d. Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki 

kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają 

obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w 

formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. 
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2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w 

terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek. 

2a. 
(208)

 Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, 

określone w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok 

podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów 

wynosił co najmniej 50%, mogą wpłacać zaliczki, o których mowa w ust. 1-1c, 

począwszy od dnia 20 października każdego roku. 

3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których 

dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 

17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym 

przepisie. 

3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 

pkt 4a lit. a. 

4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą 

dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo 

na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego 

dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis 

ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, 

zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z 

zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a. 

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie 

uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. 

5. Podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej 

oświadczenie, że: 

1)   zaprzestał działalności albo 

2)   jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności 

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 

określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f 

- jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego oświadczenia. 

W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik, bez 

wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4. 



- 100 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony od obowiązków 

wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem. 

5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która zawiesiła 

wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z 

ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem. 

5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje się, jeżeli podatnik 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. 

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, wpłacają 

zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1-1c, 6 i 6a.] 

<5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców podatnik jest 

zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty 

zawieszeniem. 

5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jest zwolniony, w zakresie tej 

działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty 

zawieszeniem. 

5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje się, jeżeli podatnik nie później niż przed upływem 7 dni 

od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. 

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców podatnicy, o 

których mowa w ust. 5a i 5b, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 

1–1c, 6 i 6a.> 
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6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej 

formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym 

zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w 

wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku 

poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie 

wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6a. Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych 

miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w 

uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, 

przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego 

zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą 

wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku 

należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio. 

7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, 

są obowiązani: 

1)   w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w 

terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy 

wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek; 

2)   stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady 

wyrażone w tych przepisach; 

4)   (uchylony); 

5)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27. 

7a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik 

w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek. 

8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli 

działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. 
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9. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą 

zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej 

formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do 

końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są 

płacone w formie uproszczonej; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości 

podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku 

podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej; 

3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym 

niż wymieniony w pkt 1 i 2. 

10. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w 

wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w 

zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do 

pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze 

zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności 

gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym 

następującym bezpośrednio po: 

1)   pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy 

ten rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo 

2)   drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1 

- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o 

korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w 

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym 

zwolnieniem. 

12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku 

za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących 

bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego 

podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten 
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płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat 

podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników: 

1)   utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 1, albo 

2)   utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółek niebędących 

osobami prawnymi, albo 

3)   utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo 

utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo 

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 

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 ze zwolnienia, przy czym wartość tych 

składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo 

4)   utworzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające 

osobowości prawnej, wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na poczet ich 

kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku 

likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11 i 12, 

jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych zlikwidowanych 

podatników, albo 

5)   którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość 

w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego 

rok rozpoczęcia działalności, albo 

6)   którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 

14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli: 

1)   zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość w okresie 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych albo 

2)   w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu 

następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie 
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umowy o pracę, o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego 

miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, albo 

3)   w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych osiągną 

przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu 

euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia w roku poprzednim, 

albo 

4)   odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych latach 

podatkowych 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110); 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. 

15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, 

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. 

16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do wpłaty 

należnych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie i 

zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1; w tych przypadkach nie 

nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące 

roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

2)   w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1; w 

tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za 

poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy, w 

którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po 
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roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty należnego podatku, o 

którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia 

następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 

27 ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie. 

17. Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i 

na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

18. 
(209)

 Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 

1b, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o 

sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek 

należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek 

wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy 

podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek 

wpłaconych od początku roku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 

2111) 

Art. 4. 

W rozumieniu ustawy: 

1)   usługą medialną jest usługa w postaci programu albo audiowizualnej usługi medialnej na 

żądanie, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawowym 

celem jest dostarczanie poprzez sieci telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji, w 

celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także 

przekaz handlowy; 

2)   audycją jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) 

albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, 

przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi 

medialnej programie lub katalogu audycji publicznie udostępnianych w ramach 

audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwanym dalej "katalogiem"; 
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3)   odpowiedzialnością redakcyjną jest sprawowanie faktycznej kontroli nad wyborem 

audycji i sposobem ich zestawienia w programie lub w katalogu; nie uchybia to zasadom 

odpowiedzialności prawnej za treść audycji lub świadczenie usługi; 

4)   dostawcą usługi medialnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka 

handlowa ponosząca odpowiedzialność redakcyjną za wybór treści usługi medialnej i 

decydująca o sposobie zestawienia tej treści, będąca nadawcą lub podmiotem 

dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie; 

5)   nadawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i 

zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu 

rozpowszechniania; 

6)   programem jest uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych 

przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór 

przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie; 

6a)  audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna świadczona w ramach 

prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, polegająca na publicznym 

udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot 

dostarczający usługę; 

7)   rozpowszechnianiem jest emisja programu drogą bezprzewodową lub przewodową do 

odbioru przez odbiorców; 

8)   rozprowadzaniem jest przejmowanie rozpowszechnionego programu w całości i bez 

zmian oraz równoczesne, wtórne jego rozpowszechnianie; 

8a)  publicznym udostępnianiem audiowizualnej usługi medialnej na żądanie jest jej 

świadczenie w sposób umożliwiający ogółowi użytkowników, w wybranym przez nich 

momencie i na ich życzenie, odbiór wybranej przez nich audycji z katalogu 

udostępnionego w ramach takiej usługi; 

9)   dostarczaniem usługi medialnej jest rozpowszechnianie programu albo publiczne 

udostępnianie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie; 

10)  nadawcą społecznym jest nadawca: 

a)  którego program upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, działalność 

charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując 

uniwersalne zasady etyki, oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej, 

b)  w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy, o których mowa 

w art. 18 ust. 5, 
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c)  który nie nadaje przekazów handlowych, 

d)  który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania jego 

programu; 

[11)  osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 

1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<11) osobą zagraniczną jest osoba zagraniczna w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

12)  zespołem twórczym jest zespół osób tworzących audycje, do którego zalicza się w 

szczególności: reżysera, autora scenariusza, scenografa, operatora, odtwórców głównych 

ról i kompozytora; 

13)  programem wyspecjalizowanym jest program, w którym nie mniej niż 70% czasu 

nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6-23, stanowią audycje i inne 

przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu; 

14)  audycją wytworzoną pierwotnie w języku polskim jest audycja spełniająca wymogi 

audycji europejskiej w rozumieniu niniejszej ustawy i powstała na podstawie scenariusza 

wytworzonego pierwotnie w języku polskim, której pierwotna rejestracja została 

dokonana w języku polskim; 

15)  audycją dla dzieci jest audycja, która ze względu na czas nadania i treść jest skierowana 

głównie do dzieci; 

16)  przekazem handlowym jest każdy przekaz, w tym obrazy z dźwiękiem lub bez dźwięku 

albo tylko dźwięki, mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług 

lub renomy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, 

towarzyszący audycji lub włączony do niej, w zamian za opłatę lub podobne 

wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczególności reklama, sponsorowanie, 

telesprzedaż i lokowanie produktu; 

17)  reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w 

związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji 

sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także 

autopromocja; 
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18)  sponsorowaniem jest każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez 

podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji 

jego nazwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego 

oznaczenia indywidualizującego; 

19)  telesprzedażą jest przekaz handlowy zawierający bezpośrednią ofertę sprzedaży towarów 

lub odpłatnego świadczenia usług; 

20)  ukrytym przekazem handlowym jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, nazwy, 

firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru 

lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi medialnej, w szczególności 

związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku 

reklamowego oraz możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru 

przekazu; 

21)  lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub 

nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią 

one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w 

postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi; 

22)  lokowaniem tematu jest przekaz handlowy polegający na nawiązywaniu do towaru, 

usługi lub ich znaku towarowego w scenariuszu lub liście dialogowej audycji w zamian za 

opłatę lub podobne wynagrodzenie; 

23)  autopromocją jest każdy przekaz pochodzący od dostawcy usługi medialnej mający 

służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji jego audycji, towarów lub usług; 

24)  przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nieruchomych obrazów, rozpowszechnianych 

za pomocą sygnału telewizyjnego lub radiowego równocześnie z programem; 

25)  producentem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, o której 

mowa w art. 33
1
 § 1 Kodeksu cywilnego, która podejmuje inicjatywę, faktycznie 

organizuje i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces 

produkcji utworu audiowizualnego; 

26)  producentem niezależnym wobec danego nadawcy jest producent niepozostający w 

stosunku pracy z danym nadawcą, niebędący sam nadawcą i nieposiadający udziałów w 

organizacji nadawcy oraz w którym nadawca ani żaden podmiot od niego zależny bądź 

należący do tej samej grupy kapitałowej nie posiada żadnych udziałów, a w zarządach nie 

zasiadają żadne osoby pozostające w stosunku pracy z danym nadawcą lub będące 

nadawcami; 
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[27)  przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej;] 

<27) przedsiębiorcą jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

28)  audiodeskrypcją jest werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych w 

audycji audiowizualnej przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji 

narządu wzroku, umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją; 

29)  systemem teleinformatycznym jest system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1219); 

30)  siecią telekomunikacyjną jest sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.). 

 

<Art. 36a. 

Jeżeli w wyniku dokonania oceny wniosków w trybie art. 36 liczba wnioskodawców 

spełniających warunki udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego 

wykonywania działalności objętej koncesją pozostaje większa niż liczba koncesji 

przewidzianych do udzielenia, zarządza się przetarg, którego przedmiotem jest 

udzielenie koncesji. 

Art. 36b. 

1. Przewodniczący Krajowej Rady ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” o konieczności przeprowadzenia przetargu wśród 

wnioskodawców, o których mowa w art. 36a. 

2. W ogłoszeniu określa się również: 

1) minimalną opłatę za udzielenie koncesji – nie niższą niż określona przepisami 

opłata przewidziana za udzielenie koncesji; 

2) miejsce i termin składania ofert; 

3) wysokość, formę i termin wniesienia wadium; 

4) termin rozstrzygnięcia przetargu. 

3. Przetarg przeprowadza Przewodniczący Krajowej Rady. 

4. Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się w terminie, miejscu i formie 

określonych stosownie do ust. 1 i 2, w zapieczętowanych kopertach. 

5. Oferta zawiera: 
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1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania 

i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 

2) deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji. 

6. Oferty złożone nie podlegają wycofaniu. 

 

Art. 36c. 

1. Przewodniczący Krajowej Rady dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą 

koncesji, o której mowa w art. 34 ust. 1a pkt 4, kierując się wysokością 

zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji. 

2. W przypadku gdy kilku wnioskodawców zadeklarowało opłatę w takiej samej 

wysokości, wzywa się tych wnioskodawców do ponownego zadeklarowania wysokości 

opłaty i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę. 

3. Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje wnioskodawcom, którzy złożyli oferty, 

pisemną informację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz: 

1) zwraca wadium wnioskodawcom, których oferty nie zostały wybrane; 

2) zalicza wadium na poczet opłaty wnioskodawcom, których oferty zostały wybrane. 

4. Udziela się koncesji wnioskodawcom, których oferty zostały wybrane. 

 

Art. 36d. 

1. Wnioskodawca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana 

klauzula poufności. 

2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem że wnioskodawca: 

1) przekazując informacje, wyczerpująco uzasadni swoje żądanie; 

2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione 

innym uczestnikom postępowania. 

3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania bez zgody wnioskodawcy przekazującego informacje.> 
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<Art. 37b. 

Nadawca jest obowiązany zgłaszać Przewodniczącemu Krajowej Rady wszelkie zmiany 

danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich 

powstania.> 

[Art. 40b. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje się 

przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<Art. 40b. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33, stosuje 

się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 880 i 1089) 

[Rozdział 12
2
 

Kontrola produkcji nośników optycznych 

 

Art. 110
24

. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje kontrolę w 

zakresie produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych, w szczególności w celu 

zapewnienia ich zgodności z udzielonymi przez uprawnionych, na podstawie niniejszej 

ustawy, upoważnieniami. 

Art. 110
25

. 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 110
24

, 

jest obowiązany do stosowania kodów identyfikacyjnych we wszystkich urządzeniach i ich 

elementach, podczas procesu produkcji nośników optycznych. 

 

Art. 110
26

. 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 

110
24

, informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
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o przedmiocie i zakresie prowadzonej działalności w terminie trzydziestu dni od dnia 

rozpoczęcia tej działalności. 

2. Przedsiębiorca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego informacje dotyczące: 

1)   imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu, osób 

uprawnionych do jego reprezentowania, a także miejsca wykonywania działalności; 

2)   posiadanych urządzeń do produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych; 

3)   zastosowanych, we wszystkich urządzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji, 

kodach identyfikacyjnych. 

3. Przedsiębiorca przekazuje, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca, informacje za 

okres miesiąca poprzedzającego, dotyczące: 

1)   zbiorczej wielkości produkcji i jej rodzaju; 

2)   wykonywania zamówień poza miejscem prowadzenia działalności; 

3)   rozporządzenia urządzeniami do produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych. 

4. Pierwsze przekazanie przez przedsiębiorcę informacji, o których mowa w ust. 3, następuje 

w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez 

przedsiębiorcę informacji, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 110
24

, nie dłuższy jednak niż 

dwa poprzednie miesiące. 

5. Przedsiębiorca niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego o wszelkich zmianach informacji, o których mowa w ust. 2. 

6. Informacje są składane na formularzach. 

7. Przedsiębiorca przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia informacji, 

o których mowa w ust. 2 i 3, przez okres pięciu lat. 

 

Art. 110
27

. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi rejestr 

informacji, o których mowa w art. 110
26

. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela każdemu, 

kto ma w tym interes prawny, informacji zawartych w rejestrze, gdy zachodzi uzasadnione 

podejrzenie naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych, w zakresie niezbędnym do 

dochodzenia ich ochrony. 
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3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji przez 

przedsiębiorcę oraz wzory formularzy, 

2)   rodzaje kodów identyfikacyjnych zgodnych ze standardami międzynarodowymi w tym 

zakresie, 

uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości zapisu informacji znajdujących się w 

rejestrze oraz nieobciążanie przedsiębiorcy nadmiernymi utrudnieniami w zakresie 

prowadzonej działalności. 

Art. 110
28

. 

1. W ramach sprawowanej kontroli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego może, w każdym czasie, z uwzględnieniem przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności 

przedsiębiorcy w zakresie zgodności ze stanem faktycznym informacji, o których mowa w 

art. 110
26

. 

2. Kontrolę przeprowadza kontroler na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia 

zawierającego wskazanie przedsiębiorcy, przedmiotu, zakresu i terminu rozpoczęcia i 

zakończenia kontroli oraz dowodu tożsamości. 

3. Przedsiębiorca udostępnia na żądanie kontrolera wszystkie dokumenty i materiały 

niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

4. Kontroler ma prawo do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, do obiektu, lokalu lub ich części należących do 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 

110
24

; 

2)   wglądu do dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będącej 

przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnic ustawowo 

chronionych; 

3)   żądania od pracowników ustnych i pisemnych wyjaśnień; 

4)   zabezpieczania dowodów. 

Art. 110
29

. 

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. 

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz otrzymuje 

przedsiębiorca. 
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3. Protokół kontroli podpisują kontroler i przedsiębiorca. 

4. W przypadku odmowy albo niemożliwości podpisania protokołu kontroli przez 

przedsiębiorcę protokół podpisuje tylko kontroler, dokonując w protokole stosownej 

adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemożliwiających podpisanie protokołu 

kontroli. 

Art. 110
30

. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sporządza w 

terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli wystąpienie pokontrolne, które 

niezwłocznie przekazuje przedsiębiorcy. 

2. Przedsiębiorca, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 

może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do ustaleń i wniosków zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 

2018 r. poz. 12) 

[Art. 85a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 

1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<Art. 85a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201 

oraz z 2018 r. poz. 62) 

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: 
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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 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;] 

<6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

7)   jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych 

dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 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 
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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.] 

<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 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 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …).> 

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 

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. 1817 i 1948 oraz 
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z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), 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 

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 
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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; 

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 
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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; 

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 
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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; 

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 
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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 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; 
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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 

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, 
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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 

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 
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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; 

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; 
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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; 

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 
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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, 

c)  10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 

2)    związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa 

przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu 
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zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,] 

<1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały 

przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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, 

c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; 

2) związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa 

przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, 

organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,> 

3)    (uchylony), 

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 
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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 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,] 

<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 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednostki te w roku 

obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku 

poprzedzającym ten 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, 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 
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- 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; 

4)   emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu; 

5)   krajowych instytucji płatniczych; 

6)   instytucji pieniądza elektronicznego; 

7)   jednostek sektora finansów publicznych; 

8)    jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, 

oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. 

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 
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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; 

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; 
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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 pkt 1-6, 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, 

3)   50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- 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. 11. 

 1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę. 

2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
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[1)   przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089);] 

<1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 

6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

2)   w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - innej jednostce sektora finansów 

publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

 

Art. 76a. 

 [1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu 

usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.] 

<1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …), polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których 

mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6.> 

2. (uchylony). 

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że 

czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które: 

1)   mają pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w 

rozdziale 9. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

 

 



- 133 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 80. 

1. Do jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się przepisów rozdziałów 5, 

6 i 7 ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wprowadzić obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 4. 

[3. Do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, 

fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowych organizacji rolników, 

organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i 

Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli nie prowadzą działalności 

gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy.] 

<3. Do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb 

gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, społeczno-zawodowych 

organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu 

gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli 

nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 

ustawy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1010) 

[Art. 18. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje kontrolę działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie strefy w zakresie i na zasadach określonych w art. 57 oraz rozdziale 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 
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<Art. 18. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza kontrolę działalności 

gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w zakresie i na zasadach określonych 

w art. 40 oraz rozdziale 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz 

z 2017 r. poz. 60)  

Art. 42. 

1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem 

podmiotów", obejmuje: 

1)   osoby prawne; 

2)   jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; 

3)   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

[2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną 

będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i inną osobę fizyczną 

prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę fizyczną 

prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

2a. 
(3)

 Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej 

działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).] 

<2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną 

będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i inną osobę fizyczną prowadzącą działalność na 

własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę fizyczną prowadzącą 

indywidualne gospodarstwo rolne. 

2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej 

działalności: 
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1) oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 oraz z 2018 r. poz. …); 

2) o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.> 

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach 

wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności: 

1)   nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator 

systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub 

uchyleniu; 

2a)  numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i 

imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby 

fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada; 

3)   forma prawna i forma własności; 

4)   wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności; 

5)   daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia 

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, 

zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo trwałego 

zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, skreślenia z ewidencji lub 

rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów; 

6)   nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany 

przez ten organ numer; 

7)   przewidywana liczba pracujących; 

8)   w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych; 

9)   o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8; 

10)  numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, 

o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów. 

3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem 

rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru podmiotów podlegają: 



- 136 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - w zakresie odpowiadającym 

danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3-6, 

2)   dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie 

procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna 

gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla 

podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada. 

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu 

zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest 

działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o 

wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie 

danych określonych w ust. 3 pkt 1-6. 

6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym województwa 

właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu - w terminie 14 dni od 

zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę cech objętych wpisem 

oraz wniosek o skreślenie - w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 

zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych 

ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech 

objętych wpisem albo skreślenie podmiotu. 

6a. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników 

niewypłacalnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, dokonują zgłoszenia wyłącznie w zakresie danych uzupełniających 

określonych w ust. 3a pkt 2 - w terminie 21 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, a zgłoszenia aktualizacyjnego - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie danych z rejestru podmiotów, do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

6b. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć dla jednostek 

lokalnych wniosek, o którym mowa w ust. 6. 

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem 

oraz wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów dla: 
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[1)   przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - następuje na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej;] 

<1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – następuje na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …);> 

2)   (uchylony); 

3)   
(4)

 przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w 

art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i ich zespołów - następuje na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984). 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, 

niebędących przedmiotem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. 

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może 

nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom 

statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na 

podstawie odrębnej ustawy. 

10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w 

ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem 

niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Wpis do rejestru podmiotów w zakresie 

danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje z chwilą 

automatycznego zamieszczenia tych danych w rejestrze. 

11. Wpis do rejestru podmiotów, z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru 

identyfikacyjnego, zmiana wpisu lub jego skreślenie, dotyczące podmiotu wpisanego do 

Krajowego Rejestru Sądowego, następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

12. Informacja o nadanym numerze identyfikacyjnym jest przekazywana automatycznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajowego Rejestru Sądowego 

bezpośrednio po jego nadaniu. 

13. Nadanie numeru identyfikacyjnego i przekazanie informacji w tym przedmiocie do 

Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli zachodzi 

konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z krajowym rejestrem 
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urzędowym podziału terytorialnego kraju lub ustalenia, czy podmiotowi nie został 

uprzednio nadany numer identyfikacyjny. 

14. Wpis do rejestru podmiotów lub zmiana wpisu w zakresie danych uzupełniających, o 

których mowa w ust. 3a pkt 2, podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego 

następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników. 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106) 

 

Art. 5. 

 1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia 

identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na 

podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, 

bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę 

opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę 

prowadzonych przedsiębiorstw. 

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, 

datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres 

miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i 

numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych 

tym rejestrem. 

2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

zawiera dane: 

1)   objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników 

niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; 
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2)   uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc 

prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, 

dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek 

osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory 

podatkowe. 

2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia 

identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b 

pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

3. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i 

skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer 

identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten 

organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres 

miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej 

działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto: 

1)   w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych 

jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące 

jednostki macierzystej; 

2)   w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów 

podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 

spółek osobowych - dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator 

podatkowy poszczególnych wspólników; 

3)   w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących 

w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom. 

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących 

działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres 

głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc 

wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz 

rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz 

przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. 
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4a. W przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika lub 

kuratora sądowego do zgłoszenia dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo 

kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa 

wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał 

pełnomocnictwa. Przepisy rozdziału 3a działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 i 648) stosuje się odpowiednio. 

4b. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych 

oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 

42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), z 

wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę 

kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego 

Rejestru Płatników Składek. 

[5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących 

osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku 

o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z 

ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460).] 

<5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników 

będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się 

formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. 

U. poz. ...).> 

6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz 

płatników składek ubezpieczeniowych. 
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Art. 9. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych 

objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do 

naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują 

zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w 

art. 5 ust. 2b pkt 2. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą 

fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą 

zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji 

uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w 

składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. 

Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru 

określonego na podstawie art. 5 ust. 5. 

2. (uchylony). 

3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych grup kapitałowych 

dokonuje wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę. Obowiązek ten jest 

niezależny od obowiązku aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze spółek 

wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się: 

1)   odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a; 

[2)   wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<2) wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym 

na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej.> 



- 142 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz 

z 2018 r. poz. 50)  

[Art. 22b. 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<Art. 22b. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957 i 2439) 

 

Art. 8aa. 

 1. Wykaz priorytetowy dodatków zawartych w papierosach i tytoniu do samodzielnego 

skręcania papierosów określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/787 z dnia 18 

maja 2016 r. ustanawiająca wykaz priorytetowy podlegających zwiększonym 

obowiązkom sprawozdawczym dodatków zawartych w papierosach i tytoniu do 

samodzielnego skręcania papierosów (Dz. Urz. UE L 131 z 20.05.2015, str. 88). 

2. Producent i importer papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów 

zawierających dodatek, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany do przeprowadzenia kompleksowego badania w celu stwierdzenia, czy 

dodatek: 

1)   przyczynia się do toksyczności lub właściwości uzależniających danych wyrobów oraz 

czy w związku z tym zwiększa się znacznie lub w wymiernym stopniu toksyczność lub 

właściwości uzależniające któregokolwiek z wyrobów; 

2)   nadaje aromat charakterystyczny; 

3)   ułatwia inhalację lub absorpcję nikotyny; 

4)   powoduje powstawanie substancji mających właściwości CMR, wraz z podaniem ich 

ilości, oraz czy w związku z tym zwiększają się znacznie lub w wymiernym stopniu 

właściwości CMR któregokolwiek z danych wyrobów. 
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3. W badaniach, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się przeznaczenie wyrobów oraz 

ocenia się w szczególności substancje wydzielane w procesie spalania z udziałem danego 

dodatku i interakcję tego dodatku z innymi składnikami zawartymi w danych wyrobach. 

4. Producenci lub importerzy papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów 

stosujący ten sam dodatek w tych wyrobach mogą przeprowadzać wspólne badania, o 

których mowa w ust. 2, jeżeli skład wyrobów zawierających ten dodatek jest 

porównywalny. 

5. Producent lub importer papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów 

sporządza sprawozdanie zawierające wyniki badań, o których mowa w ust. 2, streszczenie 

oraz kompleksowy przegląd zawierający kompilację dostępnej literatury naukowej na 

temat dodatku, o którym mowa w ust. 2, oraz streszczający wewnętrzne dane dotyczące 

skutków stosowania tego dodatku. 

6. Producent lub importer przekazuje sprawozdanie Komisji Europejskiej, a jego kopię 

Inspektorowi, jeżeli wyrób, o którym mowa w ust. 5, zawierający dany dodatek jest 

wprowadzony do obrotu nie później niż 18 miesięcy po dniu umieszczenia tego dodatku w 

wykazie, o którym mowa w ust. 1. Komisja Europejska lub Inspektor może żądać od 

producentów lub importerów informacji uzupełniających na temat danego dodatku. 

Informacje uzupełniające umieszcza się w sprawozdaniu. 

7. Inspektor może poddać przekazane sprawozdanie ocenie, szczególnie pod względem 

kompleksowości, metodyki i wniosków, przeprowadzanej przez instytut badawczy 

nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, którego zakres działania 

określony w statucie wskazuje na możliwość dokonywania tego rodzaju oceny oraz który 

jest niezależny od przemysłu wyrobów tytoniowych. 

8. Ocena, o której mowa w ust. 7, podlega opłacie w wysokości dziesięciokrotnego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku za ubiegły rok ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę wnosi producent 

lub importer na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do wniesienia opłaty. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz instytutów 

badawczych, o których mowa w ust. 7. 
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[10. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli sprawozdanie sporządził inny 

producent lub importer.] 

<10. Przepisów ust. 1–9 nie stosuje się do małych i średnich przedsiębiorców 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …), jeżeli sprawozdanie sporządził inny producent lub importer.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 1089)  

Art. 27. 

1. Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako: 

1)   (utracił moc); 

1a)  osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek 

lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej; 

2)   osoba pozostająca w stosunku pracy z: 

a)  podmiotami, o których mowa w pkt 1a, oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 i 

art. 4 ust. 1, 

[b)  pozostałymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).] 

<b) pozostałymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …),> 

2. Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód, uczestnicząc w spółkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1a, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i 

spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie 

doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub 

prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 

lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. 

poz. 65), z tym że większość komplementariuszy w spółce komandytowej i spółce 

komandytowo-akcyjnej oraz wspólników w pozostałych spółkach stanowią podmioty 

wymienione w art. 3. Jeżeli w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej jest 
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nie więcej niż dwóch komplementariuszy lub pozostałe spółki składają się z dwóch 

wspólników, jeden z nich powinien być podmiotem wymienionym w art. 3. 

3. Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2 lit. b, wykonuje czynności doradztwa podatkowego jedynie na rzecz podmiotu, w 

którym jest zatrudniony. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422) 

Art. 7. 

1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 

1)   (uchylony), 

2)   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

3)   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

4)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 

- wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

2. (uchylony). 

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do 

realizacji zadań. 

4. (uchylony). 

5. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o 

której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania 

zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy 

udzielaniu takich zezwoleń. 

6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. 
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[6a. Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 

2017 r. poz. 460 i 819).] 

6b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję 

udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów 

wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a. 

 

Art. 9b. 

[1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

3. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach 

danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), która 

może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki 

odpadami. 

4. W rejestrze zamieszcza się: 

1)   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

[3)   numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;] 

4)   określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych; 

5)   numer rejestrowy. 
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<5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu 

wpisu do rejestru.> 

<Art. 9ba. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 

Art. 9c. 

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

1a. Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie 

odpadów. 

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek 

przedsiębiorcy. 

3. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 

1)   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

[3)   numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;] 

4)   określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 

4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz 

oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej 

treści: 

"Oświadczam, że: 

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z 

prawdą; 
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2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).". 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także: 

1)   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

6. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. 

7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy 

numer rejestrowy. 

8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia 

bezpieczeństwo tych danych. 

9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz 

podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego 

rejestru, zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. 

10. Wykaz, o którym mowa w ust. 9, jest przekazywany do końca stycznia następnego roku 

po okresie objętym wykazem. 

<Art. 9ca. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy 

do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami, o 

których mowa w art. 9c ust. 4. 

2. Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę 

do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

 

Art. 9cb. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego 

wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu 
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informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 9j. 

[1. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4, niezgodne ze 

stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.> 

<1a. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych 

naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy 

niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia. 

1b. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

1c. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.> 

2. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem; 

2)   stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem; 

[3)   stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;] 

4)  stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub 

odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2; 

[5)   przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 

nieruchomości w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, 
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przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.] 

[3. Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2-5 następuje w drodze 

decyzji.] 

<3. Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 i 4 następuje w 

drodze decyzji.> 

<Art. 9ja. 

Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru 

w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat 

od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 

pkt 4.> 

[Art. 9k. 

 W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości: 

1)   nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, 

2)  po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji 

innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem 

art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2, 

3)   nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 

- wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez tę 

jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na okres 3 lat.] 

<Art. 9k. 

1. W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna odbierająca 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 

1) nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, 
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2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do 

instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, 

z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a–1c oraz art. 9l ust. 2 

– wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania 

przez tę jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na okres 3 lat. 

2. W przypadku naruszenia przez gminną jednostkę organizacyjną odbierającą odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej niestanowiącego rażącego naruszenia, na 

wniosek tej jednostki wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze 

postanowienia, określić termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten 

czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia 

jednostce postanowienia.> 

Art. 9y. 

1. Gminna jednostka organizacyjna, która: 

1)   odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa w 

[art. 9k] <art. 9k ust. 1> - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy 

miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny 

miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu; 

2)  miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi 

lub selektywnie zebrane odpady różnych rodzajów ze sobą - podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł; 

3)  nie przekazuje, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c, odebranych od właścicieli 

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo w przypadkach, o 

których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do 

instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu - podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek; 

4)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej 

w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 

poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p 

ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 
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5)   przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 

dni. 

2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze 

pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 

1)   recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 

2)   ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 125, 767 i 2371) 

[Art. 19a. 

Kształcenie podyplomowe wykonywane przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948 i 1997).] 

 

<Art. 19a. 

Kształcenie podyplomowe wykonywane przez przedsiębiorcę jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 19b. 

1. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia 

podyplomowego przedstawia dane potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 

w art. 19 ust. 2, oraz składa do właściwej rady lekarskiej wniosek o wpis do rejestru 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, 

zwanego dalej "rejestrem", zawierający dane, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1-6. 

2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 
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1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia 

podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 

r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.". 

3. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   nazwę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

4. Wpis do rejestru, z wyjątkiem rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, 

podlega opłacie. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej izby lekarskiej, która 

dokonała wpisu do rejestru. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu do rejestru, wzory 

dokumentów: wniosku o wpis do rejestru, informacji o formie kształcenia, zaświadczenia 

o wpisie do rejestru oraz sposób prowadzenia rejestru, mając na względzie konieczność 

ujednolicenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia kształcenia podyplomowego; 

2)   wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, z uwzględnieniem kosztów związanych z 

postępowaniem w sprawie wpisu i zmian wpisu oraz związanych z prowadzeniem przez 

organ prowadzący rejestr kontroli prowadzenia kształcenia przez organizatora kształcenia. 

<7. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru.> 

<Art. 19ca. 

Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste 

błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 
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Art. 19cb. 

1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu wnioskodawcy do rejestru 

w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o 

którym mowa w art. 19b ust. 2. 

2. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, wnioskodawca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę 

do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 19d. 

1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania 

działalności objętej wpisem; 

2)   organizatora kształcenia wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 4 lub 5 w 

okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 

3)   wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2. 

2. Wpis organizatora kształcenia do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku: 

1)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 19b ust. 2, niezgodnego ze stanem 

faktycznym; 

2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi kształcenia 

wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 

3)   likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizatora kształcenia; 

4)   rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej 

wpisem; 

5)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 19e ust. 11 pkt 

2; 

6)   złożenia przez tego organizatora kształcenia wniosku o wykreślenie z rejestru[.] <;> 

<7) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie organizatora lub 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu organizatora.> 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, wykreślenie z rejestru następuje po 

uprzednim podjęciu uchwały o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do 

rejestru przez organ prowadzący rejestr. 

<3a. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, jeżeli organizator 

kształcenia wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie 

wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się organizatora kształcenia także z 

tych rejestrów działalności regulowanej.> 

4. Organizator kształcenia, którego wykreślono z rejestru, na podstawie ust. 2 pkt 1, 4 lub 5, 

może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

podjęcia uchwały o wykreśleniu z rejestru. 

5. Do uchwał okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wpisu, 

odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 

1089, 1387 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 9 i 138) 

 

Art. 4ba. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą 

paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, 

którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, 

przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na ostatni dzień każdego 

miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 
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c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

[d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada,] 

e)  
(3)

 numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli 

posiada, 

f)  serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, o których mowa w 

ust. 1; 

3)   informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów przywożących; 

4)   
(4)

 informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w art. 13 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387), 

zwanej dalej "ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym". 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, udostępnia 

wykaz w swojej siedzibie oraz publikuje go na swojej stronie internetowej, jeżeli ją 

posiada, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz 

serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie 

zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie danych określonych w ust. 2 pkt 1; 

2)   informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskazanie 

informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu lub 

nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o których mowa w ust. 1, wraz 

z podaniem miejsca ich świadczenia. 
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6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, 

o którym mowa w ust. 4, mając na względzie zakres informacji i danych określonych w 

ust. 5 oraz kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu jego przekazywania. 

7. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych oraz minister właściwy do spraw finansów 

publicznych informują niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niezłożeniu 

w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 9h. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek właściciela sieci przesyłowej, sieci 

dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego, 

wyznacza, w drodze decyzji, na czas określony, operatora systemu przesyłowego, systemu 

dystrybucyjnego, systemu magazynowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub 

operatora systemu połączonego oraz określa obszar, sieci lub instalacje, na których będzie 

wykonywana działalność gospodarcza, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się jednego operatora systemu 

przesyłowego gazowego albo jednego operatora systemu połączonego gazowego i 

jednego operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego albo jednego operatora 

systemu połączonego elektroenergetycznego. 

3. Operatorem systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, systemu magazynowania 

paliw gazowych, systemu skraplania gazu ziemnego lub operatorem systemu połączonego 

może być: 

1)   właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji 

skroplonego gazu ziemnego, posiadający koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem tej sieci lub instalacji; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii 

elektrycznej, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego, z którym właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, 

instalacji magazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziemnego zawarł umowę 

powierzającą temu przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operatora z wykorzystaniem 

sieci lub instalacji będących jego własnością. 

3a. Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

operatora systemu połączonego gazowego na podstawie ust. 3 pkt 2 jest możliwe 
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wyłącznie, jeżeli system przesyłowy, którego dotyczy powierzenie należał w dniu 3 

września 2009 r. do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, albo jeżeli Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki wydał zgodę na powierzenie przez właściciela sieci przesyłowej 

pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu 

połączonego gazowego na podstawie art. 4i ust. 1. 

4. Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego może dotyczyć 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji: 

1)   energii elektrycznej, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej 

przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, jest nie większa niż sto 

tysięcy, albo 

2)   gazu ziemnego, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci gazowej jest nie większa 

niż sto tysięcy i sprzedaż paliw gazowych nie przekracza 150 mln m
3
 w ciągu roku. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna w szczególności określać: 

1)   obszar, na którym operator systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego, lub 

systemu magazynowania paliw gazowych, lub systemu skraplania gazu ziemnego, lub 

systemu połączonego będzie wykonywał działalność gospodarczą; 

2)    zasady realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9c, w szczególności obowiązków 

powierzonych do wykonywania bezpośrednio operatorowi systemu dystrybucyjnego, lub 

operatorowi systemu magazynowania paliw gazowych, lub operatorowi systemu 

skraplania gazu ziemnego, lub operatorowi systemu połączonego. 

6. Właściciel, o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki o wyznaczenie: 

1)   operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu połączonego, w terminie 30 

dni od dnia uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne certyfikatu niezależności, 

o którym mowa w art. 9h
1 

ust. 1, albo od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 

9h
1 

ust. 6; 

2)   operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu magazynowania paliw 

gazowych lub operatora systemu skraplania gazu ziemnego, w terminie 30 dni od 

dnia: 

a)  doręczenia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu temu 

właścicielowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem 

tych sieci lub instalacji, albo 
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b)  w którym właściciel zawarł umowę o powierzenie wykonywania obowiązków 

operatora z przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w odniesieniu do sieci 

lub instalacji będących jego własnością. 

7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wyznaczając operatora zgodnie z ust. 1, bierze pod 

uwagę odpowiednio jego: 

1)   efektywność ekonomiczną; 

2)   skuteczność zarządzania systemami gazowymi lub systemami elektroenergetycznymi; 

3)   bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4)   spełnianie przez operatora warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w 

art. 9d ust. 1-2; 

5)   okres obowiązywania koncesji; 

6)    zdolność do wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz obowiązków wynikających z 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 6 oraz art. 18 rozporządzenia 714/2009 lub 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz obowiązków wynikających z 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009. 

8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wyznaczenia operatorem systemu 

przesyłowego, operatorem systemu połączonego, operatorem systemu dystrybucyjnego, 

operatorem systemu magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania 

gazu ziemnego przedsiębiorstwo energetyczne określone we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli odpowiednio: 

1)   przedsiębiorstwo to nie dysponuje odpowiednimi środkami ekonomicznymi lub 

technicznymi; 

2)   przedsiębiorstwo to nie gwarantuje skutecznego zarządzania systemem; 

3)   przedsiębiorstwo to nie spełnia warunków i kryteriów niezależności, o których mowa 

w art. 9d ust. 1-2, z zastrzeżeniem art. 9d ust. 7; 

4)   nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 9k; 

5)   przedsiębiorstwo to nie wykazało zdolności do wypełniania obowiązków 

wynikających z rozporządzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 6; 
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6)   umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie zapewnia operatorowi systemu 

przesyłowego lub operatorowi systemu połączonego możliwości wykonywania 

obowiązków, o których mowa w art. 9c i w art. 16 ust. 2; 

7)   właściciel sieci przesyłowej nie wykazał zdolności do realizacji obowiązków, o 

których mowa w ust. 11 i 12. 

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z urzędu wyznacza, w drodze decyzji, 

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję paliw 

gazowych albo energii elektrycznej, magazynowanie paliw gazowych lub skraplanie gazu 

ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego, operatorem odpowiednio systemu 

przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego, lub systemu magazynowania, lub systemu 

skraplania gazu ziemnego, w przypadku gdy: 

1)   właściciel, o którym mowa w ust. 1, nie złożył wniosku o wyznaczenie operatora 

systemu gazowego lub operatora systemu elektroenergetycznego, który wykonywałby 

działalność gospodarczą, korzystając z jego sieci lub instalacji; 

2)   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił wyznaczenia operatora, który 

wykonywałby działalność gospodarczą, korzystając z sieci lub instalacji określonej we 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa 

obszar, instalacje lub sieci, na których operator będzie wykonywał działalność 

gospodarczą, warunki realizacji kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-

2, niezbędne do realizacji zadań operatorów systemów, o których mowa w art. 9c. 

11. Właściciel sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowej lub instalacji 

skroplonego gazu ziemnego jest obowiązany udostępniać operatorowi, wyznaczonemu 

zgodnie z ust. 1 lub 9, informacje oraz dokumenty niezbędne do realizacji zadań operatora 

oraz współdziałać z tym operatorem. 

12. Właściciel sieci przesyłowej gazowej w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest 

obowiązany do: 

1)   uzgodnienia z operatorem zasad finansowania inwestycji związanych z systemem, 

którego jest właścicielem, określonych w planie, o którym mowa w art. 16 ust. 2; 

2)   finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1, lub wyrażenia zgody na ich 

finansowanie przez operatora lub inny podmiot, po uzgodnieniu, o którym mowa w art. 16 

ust. 13; 
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3)   przyjęcia na siebie odpowiedzialności związanej z majątkiem zarządzanym przez 

operatora, z wyłączeniem odpowiedzialności wynikającej z realizacji zadań przez 

operatora; 

4)   udzielenia gwarancji niezbędnych do uzyskania finansowania inwestycji, o których mowa 

w pkt 1, z wyjątkiem tych inwestycji, w których właściciel systemu wyraził zgodę na ich 

finansowanie przez operatora lub inny podmiot. 

[13. W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego na 

podstawie ust. 3 pkt 2 lub wyznaczenia operatora systemu przesyłowego na podstawie ust. 

9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w 

zakresie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej lub operatora systemu 

przesyłowego obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12, w art. 9c oraz w art. 16. Do 

kontroli nie stosuje się przepisów art. 79 ust. 1 i ust. 4-7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255), 

zwanej dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej".] 

<13. W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego 

na podstawie ust. 3 pkt 2 lub wyznaczenia operatora systemu przesyłowego na 

podstawie ust. 9, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do 

przeprowadzenia kontroli w zakresie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej 

lub operatora systemu przesyłowego obowiązków, o których mowa w ust. 11 i 12, 

w art. 9c oraz w art. 16. Do kontroli nie stosuje się przepisów art. 48 ust. 1–10 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), zwanej dalej 

„ustawą – Prawo przedsiębiorców”.> 

14. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może w uzasadnionych przypadkach, w drodze 

decyzji, zobowiązać właściciela sieci do podjęcia określonych działań mających na celu 

spełnienie przez wyznaczonego na jego sieci operatora systemu warunków i kryteriów 

niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1-1c, oraz warunków, o których mowa w art. 

9h
1
 ust. 7 pkt 2-4, oraz wyznaczyć termin na ich podjęcie. Wydając decyzję, Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki w szczególności bierze pod uwagę warunki uzyskania 

certyfikatu spełniania kryteriów niezależności przez tego operatora 

 

Art. 32a. 

1. Prezes URE prowadzi rejestr podmiotów przywożących. 

2. Rejestr podmiotów przywożących prowadzi się w postaci elektronicznej. 



- 162 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Rejestr podmiotów przywożących jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca 

zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. Rejestr podmiotów przywożących zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu przywożącego poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

[d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada,] 

e)  
(24)

 numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 

jeżeli posiada, 

f)  serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu; 

3)   informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej 

przez podmiot przywożący; 

4)    wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego; 

5)   wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw 

ciekłych. 

Art. 33. 

1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 

1)    ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Turcji; 

2)   dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe 

wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich 

pozyskania; 

3)   ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności; 

4)   zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których 

mowa w art. 54; 

5)   uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o 
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której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

6)   
(26)

 nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem 

przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 

raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu podatkowego. 

1a. 
(27)

 (uchylony). 

1b. Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który: 

[1)   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa 

paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie 

działalności gospodarczej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej przez ten oddział;] 

<1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej przez ten oddział;> 

2)   złożył zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a; 

3)   jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 97 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. 

zm.); 

4)    posiada instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę przedwstępną 

wobec umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, 

gwarantujące utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z 

zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej. 
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1c. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomić Prezesa URE o: 

1)   zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w 

ust. 1b pkt 4, oraz każdej zmianie tej umowy, oraz 

2)   zawarciu każdej kolejnej umowy, o której mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej 

w ust. 1a pkt 2, oraz każdej zmianie tej umowy 

- w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany. 

1d. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada koncesję na wytwarzanie paliw 

ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo występuje z wnioskiem o 

udzielenie takich koncesji, warunki, o których mowa w ust. 1b pkt 1 i 3, dotyczą także 

posiadanej albo udzielanej takiemu przedsiębiorcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

Prezes URE z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie zmiany posiadanej przez 

przedsiębiorcę zagranicznego koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych 

koncesji lub zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy: 

1)   który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; 

[2)   któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z 

przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub 

którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, 

o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<2) któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z 

przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 lub którego w ciągu ostatnich 3 lat 

wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyny wydania decyzji o 

zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem, ze względu 

na: 

a) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do 

wykonywania tej działalności niezgodnego ze stanem faktycznym lub 

b) nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej 

działalności w wyznaczonym przez organ terminie, lub 

c) rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania tej 

działalności;> 

3)    skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą; 



- 165 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)    który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług; 

5)    (uchylony); 

6)    jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim 

kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, został w ciągu ostatnich 3 lat 

prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z 

przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą. 

[3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na 

warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, dotyczy również osób 

uprawnionych do ich reprezentowania, a także członków rad nadzorczych.] 

<3a. W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym lub 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, dotyczy również 

osób uprawnionych do ich reprezentowania, a także członków rad nadzorczych.> 

3b. (uchylony). 

3c. Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku wnioskodawcy, 

wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełniania 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą, lub gdy wydano takie postanowienie wobec osób oraz 

członków, o których mowa w ust. 3a, do czasu zakończenia postępowań 

przygotowawczego oraz sądowego. 

4. (uchylony). 

5. Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii, informuje Komisję 

Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji. 
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Art. 37. 

1. Koncesja powinna określać: 

1)    oznaczenie podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adres; 

2)   przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją; 

3)   datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania 

działalności; 

4)   okres ważności koncesji; 

5)   szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu 

właściwą obsługę odbiorców, w zakresie: 

a)  zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i 

niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 7 i 8, 

b)  powiadamiania Prezesa URE o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu 

prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania; 

6)   zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej 

działalności; 

7)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

2. Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa 

energetycznego po wygaśnięciu koncesji lub po jej cofnięciu. 

2a. Koncesje na obrót paliwami ciekłymi w sytuacji, o której mowa w art. 33 ust. 1d, obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą oraz wytwarzanie paliw ciekłych określają ponadto numer, 

za pomocą którego podmiot jest identyfikowany w obrocie paliwami ciekłymi na potrzeby 

podatku od towarów i usług, nadany zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług. 
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[2b. W przypadku gdy ustawa wymaga spełnienia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b 

pkt 1, dane wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 2a dotyczą oddziału przedsiębiorcy 

zagranicznego prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na 

warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<2b. W przypadku gdy ustawa wymaga spełnienia warunku, o którym mowa w art. 33 

ust. 1b pkt 1, dane wskazane w ust. 1 pkt 1, 2 i 7 oraz ust. 2a dotyczą oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz ust. 2a, 

przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane złożyć wniosek o zmianę koncesji 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

2d. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane zgłaszać Prezesowi URE zmiany danych, 

o których mowa w art. 35 ust. 1c pkt 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych 

zmian. 

3. (uchylony). 

Art. 41. 

1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach: 

[1)   określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<1) gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności 

gospodarczej objętej koncesją lub gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie podjęło w 

wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania Prezesa URE, 

albo trwale zaprzestało wykonywania tejże działalności;> 

2)   
(42)

 cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem 

podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych - w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem; 
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3)   w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej 

działalności gospodarczej objętej koncesją; 

4)    niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-6 lub ust. 3a. 

2a. 
(43)

 Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą, również w przypadku 

gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie utrzymuje zapasów obowiązkowych gazu 

ziemnego lub nie zapewnia ich dostępności zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 

ust. 2 albo ust. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

2b. Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1)    nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1-3, lub 

występują wobec tego przedsiębiorstwa okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 

1; 

2)   
(44)

 nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4, chyba że zawarło jedną z 

umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 

3)   posługuje się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem identyfikacyjnym 

innym, niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 2a; 

4)   
(45)

 pomimo wezwania ze strony Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych nie utrzymuje 

zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy o zapasach 

ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości lub nie wnosi opłaty zapasowej, 

o której mowa w art. 21b ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, w należnej wysokości albo w 

terminie; 

5)   pomimo wezwania przez Prezesa URE nie realizuje Narodowego Celu Wskaźnikowego, o 

którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 
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2c. Prezes URE cofa koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami określonymi w 

ust. 2 również, gdy: 

1)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje działalność polegającą na obrocie paliwami 

ciekłymi z zagranicą bez wymaganej koncesji; 

[2)    przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta koncesja na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 w zakresie art. 58 ust. 

1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub w ust. 2 pkt 4 w zakresie art. 33 

ust. 3 pkt 3 lub 6 lub ust. 3a;] 

<2) przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta koncesja na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą: 

a) z powodu wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania 

działalności gospodarczej w tym zakresie, 

b) z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 4 w zakresie art. 33 ust. 3 pkt 3 lub 6 lub ust. 

3a;> 

3)   przedsiębiorstwo energetyczne nie spełnia warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b 

pkt 1 i 3, jeżeli są wymagane zgodnie z art. 33 ust. 1d; 

4)    wobec przedsiębiorstwa energetycznego występują okoliczności, o których mowa w art. 

33 ust. 3 pkt 1. 

[3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58 

ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy 

przedsiębiorstwo energetyczne: 

1) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności gospodarczej określone przepisami prawa; 

2) w wyznaczonym terminie nie usunęło stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 

warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność 

gospodarczą objętą koncesją.> 

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres: 

[1)   w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<1) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwa obywateli, a także jeżeli wydano decyzję o stwierdzeniu 

niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu, na 



- 170 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1857), jeżeli jest to w interesie publicznym, albo też w razie 

ogłoszenia upadłości podmiotu;> 

2)   w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi 

podmiotami; 

3)    w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c, w zakresie art. 

37 ust. 1 pkt 1 i 7. 

4a. Prezes URE może cofnąć koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1)   nie wykona jednego z obowiązków, o których mowa w art. 33 ust. 1c, art. 37 ust. 2c w 

zakresie art. 37 ust. 2a lub art. 37 ust. 2d; 

2)   
(46)

 przez dwa kolejne miesiące nie przedstawi w terminie informacji, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego 

oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym, albo przedstawi w tych informacjach dane 

nieprawdziwe; 

3)   nie przekaże sprawozdania, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych. 

4b. Prezes URE może cofnąć koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami 

określonymi w ust. 4 również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie 

wykona obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w zakresie art. 37 ust. 2a. 

5. 
(47)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu 

koncesji właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. 

6. Prezes URE niezwłocznie powiadamia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta 

Głównego Policji o cofnięciu koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 

7. Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE aktualne wykazy: 

1)   podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o 

udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia; 

2)   przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat, cofnięta została 

koncesja wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji; 
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3)   podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które 

zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania wraz z podaniem podstawy i daty wydania 

rozstrzygnięcia; 

4)   podmiotów, którym wygasła koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wygaśnięcia 

koncesji. 

<Art. 43aa. 

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy lub jej zmianę pobiera 

się opłatę skarbową.> 

Art. 43b. 

1. Prezes URE prowadzi rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się w postaci elektronicznej. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej URE, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz serii i numeru 

dokumentu tożsamości. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo siedzibę oraz ich adres, 

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

[d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada,] 

e)  
(50)

 numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli 

posiada, 

f)  seria i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   rodzaj i datę udzielonej koncesji oraz okres, na jaki została wydana; 

3)   aktualną treść koncesji. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, w części, w jakiej dotyczy przedsiębiorstw 

energetycznych posiadających koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w 

zakresie paliw ciekłych, poza danymi, o których mowa w [art. 43b ust. 4] <ust. 4>, 

zawiera dodatkowo: 

1)   informacje o rodzajach paliw ciekłych objętych koncesją; 
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2)   informacje o złożonym zabezpieczeniu majątkowym, o którym mowa w art. 38a, oraz 

okresie jego ważności, jeżeli jest wymagane; 

3)   informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych; 

4)   numer, za pomocą którego podmiot identyfikowany jest na potrzeby podatku od towarów 

i usług, o którym mowa w art. 37 ust. 2a. 

 

[Art. 50. 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy w zakresie działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, w tym przeprowadzania przez Prezesa 

URE kontroli zgodności wykonywanej działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych z udzieloną koncesją, stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<Art. 50. 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy w zakresie działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, w tym przeprowadzania przez 

Prezesa URE kontroli zgodności wykonywanej działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw energetycznych z udzieloną koncesją, stosuje się przepisy ustawy – 

Prawo przedsiębiorców.> 

Art. 54. 

1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, 

o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone 

świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. 

1a. (uchylony). 

1b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci jest prowadzona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy, 

inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach regulacji 

gospodarki paliwami i energią, o których mowa w art. 21a, sprawdzenie spełnienia 

wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć. 

1c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku: 

1)   wniosku pracodawcy: 

a)  gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji określonych w 

przepisach, o których mowa w ust. 6, posiada kwalifikacje potwierdzone świadectwem, 
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ale w ciągu kolejnych pięciu lat nie zajmowała się eksploatacją urządzeń, instalacji lub 

sieci, których uprawnienie dotyczy, 

b)  który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji lub 

sieci; 

[2)   osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub 

sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich 

przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co pięć 

lat.] 

<2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub 

sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich 

przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, co pięć lat.> 

2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji 

określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których 

mowa w ust. 1. 

2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób będących obywatelami państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane 

kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich 

potwierdzenie zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. 

3. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez: 

1)   Prezesa URE; 

2)   właściwych ministrów i Szefów Agencji, o których mowa w art. 21a - w zakresie 

eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach 

organizacyjnych podległych tym ministrom lub Szefom Agencji lub przez nich 

nadzorowanych; 

3)   ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego. 

3a. Organ uprawniony do powoływania komisji kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 3, 

może odwołać członka komisji w przypadku: 
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1)   choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 

2)   rezygnacji z członkostwa w komisji; 

3)   niewywiązywania się z obowiązków członka komisji; 

4)   utraty kwalifikacji umożliwiających powołanie w skład komisji. 

3b. Organ uprawniony do powoływania komisji kwalifikacyjnych może odwołać komisję 

kwalifikacyjną na wniosek jednostki organizacyjnej, przy której ją powołano, w 

przypadku: 

1)   rezygnacji jednostki organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną, z 

dalszego prowadzenia tej komisji; 

2)   odwołania części członków komisji kwalifikacyjnej, uniemożliwiającego dalsze 

wykonywanie zadań przez tę komisję. 

4. Za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, pobierane są opłaty od osób 

kierujących wnioski o stwierdzenie kwalifikacji. 

4a. Nie pobiera się opłat za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przez komisje 

kwalifikacyjne powołane przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli następuje ono na 

wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego 

nadzorowanej. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią przychód jednostek organizacyjnych, przy 

których powołano komisje kwalifikacyjne. 

6. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w 

ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw energii, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, 

określi w szczególności: 

1)   rodzaje prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń i sieci, przy których eksploatacji jest 

wymagane posiadanie kwalifikacji; 

2)   zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji i urządzeń, o których 

mowa w pkt 1; 

3)   tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 

4)   jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, i tryb ich 

powoływania; 
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5)   wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 2; 

6)   wzór świadectwa kwalifikacyjnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 

i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106 i 138) 

 

Art. 75a. 

[1. Produkcja tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) 

i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, 

zwanego dalej "rejestrem". Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w art. 75aa-75d jest mowa 

o tablicach rejestracyjnych, należy przez to rozumieć także ich wtórniki.] 

<1. Produkcja tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice 

rejestracyjne, zwanego dalej „rejestrem”. Ilekroć w przepisie niniejszym oraz 

w art. 75aa–75d jest mowa o tablicach rejestracyjnych, należy przez to rozumieć 

także ich wtórniki.> 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia 

następujące warunki: 

1)   posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub 

materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten 

nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu 

tablic rejestracyjnych; 

2)   posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich 

produkcji z warunkami technicznymi; 

3)   nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne; 

4)   nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne; 
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5)   nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub 

członków organów osoby prawnej. 

3. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 2, uważa się 

jednostkę: 

1)   produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi; 

2)   produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych; 

3)   tłoczącą numery rejestracyjne; 

4)   produkującą lub sprowadzającą z zagranicy materiały mające szczególne znaczenie do 

produkcji tablic rejestracyjnych; 

5)   przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic 

rejestracyjnych. 

4. Tablice rejestracyjne są produkowane wyłącznie na zamówienie: 

1)   organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów - z wytłoczonymi numerami 

rejestracyjnymi; 

2)   przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - bez wytłoczonych numerów 

rejestracyjnych. 

5. Materiały, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, są przetwarzane, produkowane lub 

sprowadzane z zagranicy na zamówienie przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2. 

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje: 

1)   materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5; 

2)   wyprodukowanych tablic rejestracyjnych; 

3)   sprzedanych tablic rejestracyjnych. 

 

Art. 75aa. 

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy. 

2. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

<3. Właściwy marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

4. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 
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Art. 75ac. 

1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 75ab ust. 1 pkt 1-4 oraz informacje o 

certyfikacie, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2. 

2. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. 

[3. Wydając zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, właściwy marszałek województwa 

określa w nim zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności w zakresie produkcji 

tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ust. 3.] 

<3. Wydając z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, właściwy 

marszałek województwa określa w nim zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę 

działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ust. 3.> 

 

<Art. 75ae. 

1. Właściwy marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do 

rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z 

dokumentami, o których mowa w art. 75ab ust. 2. 

2. Jeżeli właściwy marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do niego upłynęło 14 dni, przedsiębiorca 

może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa 

wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed 

upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o 

wpis. 

Art. 75af. 

1. Właściwy marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 75ab ust. 2 pkt 3, 

niezgodne ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez marszałka terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
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3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 marszałek województwa wyznacza 

termin usunięcia stwierdzonych naruszeń. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa z 

urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje 

działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych 

rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej. 

 

Art. 75ag. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do 

rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 75af ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą 

bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 75ae ust. 2. 

 

Art. 75ah. 

Właściwy marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a 

także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 83. 

1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w: 

1)   podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 

a)  okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, 

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z 

zastrzeżeniem ust. 1a, 

c)  badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. 

a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; 

2)   okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: 
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a)  okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, 

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, 

c)   badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. 

1a. Badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi 

autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 

100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu 

zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian 

konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie 

rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe 

wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego 

transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli 

pojazdów. 

1b. 
(53)

 W przypadku dokonywania opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie 

bezgotówkowym za ich uiszczenie uważa się złożenie przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub instytucji 

pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu albo zapłaty za pomocą 

innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego. 

1c. 
(54)

 Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone po przeprowadzeniu badania 

technicznego, jeżeli przewiduje to umowa zawarta między przedsiębiorcą prowadzącym 

stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdu. 

1d. 
(55)

 Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy 

pojazdów niepodlegających rejestracji i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3. 

[2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.] 

<2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 
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– Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stację kontroli pojazdów.> 

2a. Stację kontroli pojazdów mogą prowadzić następujące podmioty niebędące 

przedsiębiorcami: 

1)   szkoła lub centrum kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i 

eksploatacją pojazdów; 

2)   jednostka: 

a)  organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, 

b)  organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra 

właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa 

wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu, 

c)  ochrony przeciwpożarowej, 

d)  systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

2b. W stosunku do podmiotów, o których mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy 

odnoszące się do przedsiębiorców określone w niniejszym rozdziale. 

2c. Środki publiczne przekazywane na działalność podstawową podmiotów, o których mowa 

w ust. 2a, nie mogą być wykorzystane w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 2. 

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który: 

1)   posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość; 

3)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub 

członków organów osoby prawnej; 

4)   posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące 

wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań; 

5)   posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami 

odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stację kontroli pojazdów; 

6)   zatrudnia uprawnionych diagnostów. 
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4. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji 

kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu 

faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania. 

 

<Art. 83aa. 

Właściwy starosta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 

 

Art. 83ab. 

1. Właściwy starosta prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.  

Art. 83ac. 

1. Właściwy starosta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w terminie 7 dni od dnia 

wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o których mowa w art. 83a 

ust. 4. 

2. Jeżeli właściwy starosta nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od 

dnia wpływu wniosku do niego upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy starosta wezwał przedsiębiorcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 83b. 

1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. 

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta: 

1)   co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie: 

a)  zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3, 

b)  prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, 
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c)  prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji; 

2)   wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów; 

3)   wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, 

skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca: 

a)  złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym, 

b)  nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie, 

c)  rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

stacji kontroli pojazdów. 

<2a. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2b. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli przedsiębiorca 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów 

działalności regulowanej.> 

3. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi 

Transportowego Dozoru Technicznego. 

4. (uchylony). 

<Art. 83ba. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 

kontroli pojazdów, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, 

o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 3. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 83ac ust. 

2. 

Art. 83bb. 

Właściwy starosta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

stację kontroli pojazdów na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie 

przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy.> 
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[Art. 83c. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 83c. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.>  

 

Art. 84. 

1. Badanie techniczne pojazdów wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów 

uprawniony diagnosta. 

2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca 

się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła 

wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny. 

2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za opłatą komisja powołana przez 

Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

2b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie 

się: 

1)   wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i 

udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie 

(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo 

2)   
(57)

 średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności 

samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w 

zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, 

albo 

3)   wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż 

samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie 

(warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo 

4)   
(58)

 średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności 

innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub 

w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy 

pojazdów. 
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2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca 

się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia 

wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i 

umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. 

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku 

dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych. 

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą 

programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na 

podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o 

którym mowa w art. 86 ust. 1. 

3. [Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w 

wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6
(59)

, stwierdzono:] 

 <Starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli 

w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83b ust. 2 pkt 1, 

stwierdzono:> 

1)   przeprowadzenie przez diagnostę badania technicznego niezgodnie z określonym 

zakresem i sposobem wykonania; 

2)   wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego 

pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. 

4. W przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, 

ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w 

którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna. 

 

 

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

700, 1089 i 1133) 

Art. 36. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów: 

1)   (uchylony); 

2)   spółek jawnych; 

2a)  europejskich zgrupowań interesów gospodarczych; 

3)   spółek partnerskich; 

4)   spółek komandytowych; 
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5)   spółek komandytowo-akcyjnych; 

6)   spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; 

7)   spółek akcyjnych; 

7a)  spółek europejskich; 

8)   spółdzielni; 

8a)  spółdzielni europejskich; 

9)   przedsiębiorstw państwowych; 

10)  instytutów badawczych; 

[11)  przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości 

przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami 

zagranicznymi";] 

12)  towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; 

12a)  towarzystw reasekuracji wzajemnej; 

13)  innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają 

obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2; 

14)  oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

15)  głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń; 

16)  głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji; 

17)  instytucji gospodarki budżetowej. 

 

Art. 38. 

W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   dla każdego podmiotu: 

a)  nazwę lub firmę, pod którą działa, 

b)  oznaczenie jego formy prawnej, 

c)  jego siedzibę i adres, 

d)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich siedziby i 

adresy, 

e)  oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego, 

f)  jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku 

przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, 
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zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także 

oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru 

przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza 

się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę 

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie 

koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów, 

g)  wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie 

umowy spółki cywilnej, 

h)  NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu; 

1a)  w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty 

elektronicznej; 

2)   (uchylony); 

2a)  w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz 

komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w 

związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności 

majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności 

prawnych, o ile takie istnieje; 

3)   w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie, 

wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer 

identyfikacyjny REGON; 

4)   w przypadku spółki jawnej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35; 

b)  (uchylona); 

4a)  w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych: 

a)  imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy prawnej, 

siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego 

zgrupowania interesów gospodarczych, 

b)  wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed jego 

przystąpieniem do zgrupowania; 

5)   w przypadku spółki partnerskiej: 

a)  oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35, 
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b)  (uchylona), 

c)  w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności; 

6)   w przypadku spółki komandytowej: 

a)  oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, 

d)  wysokość sumy komandytowej, 

e)  przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został 

wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe; 

7)   w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej: 

a)  oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35, 

b)  (uchylona), 

c)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

d)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

f)  jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej 

okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

g)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te 

obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a 

także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

8)   w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - 

zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, 

b)  określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, 

c)  zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z 

innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych 

wspólników udziałów i łączną ich wysokość, 

d)  jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem 

spółki, 

e)  jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

f)  o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 6, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie 

zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty, 
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g)  wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9)   w przypadku spółki akcyjnej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariusze 

wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości 

nominalnej objętych w zamian za nie akcji, 

b)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest 

upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

c)  ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

d)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, 

e)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

f)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 

g)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

h)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 

35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki, 

i)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te 

obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a 

także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9a)  w przypadku spółki europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 

b)  jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z 

podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd 

albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych, 

d)  liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 

e)  wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

f)  wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 

g)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 
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h)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - 

zaznaczenie tych okoliczności, 

i)  w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 

35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej, 

j)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; 

wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku; 

9b)  w przypadku spółdzielni europejskiej: 

a)  wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną udziałów, 

b)  jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem 

wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to spółdzielni 

europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - 

oznaczenie tego pisma, 

d)  wzmiankę o uchwale o emisji obligacji; 

10)  w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski; 

11)  w przypadku instytutu badawczego - minister nadzorujący instytut; 

[12)  w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego: 

a)  nazwisko i imiona osoby fizycznej lub określenie osoby prawnej, która uzyskała zezwolenie 

na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z 

miejscem zamieszkania (siedzibą) i adresem tej osoby, 

b)  oznaczenie organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego przedsiębiorstwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numer i datę tego zezwolenia;] 

13)  w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą 

uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o 

częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 

13a)  w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu 

działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością 

towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym 

ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa; 
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14)  w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-

prawnej, 

b)  siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego, 

c)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do 

rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z numerem 

wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, 

d)  jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa 

państwa właściwego dla przedsiębiorcy; 

15)  w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych 

oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji: 

a)  oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji 

wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej, 

b)  siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu 

reasekuracji, 

c)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub 

wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest 

zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem 

wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, 

d)  jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie podlega 

prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji. 

 

Art. 39. 

W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 

1)   oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących 

w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach 

osobowych nie ma takiego organu - wskazanie wspólników uprawnionych do 
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reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te 

podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem 

odmienności struktury ich organów; 

1a)  oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób 

fizycznych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami prawnymi; 

2)   oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów 

przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te 

podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów 

ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem 

odmienności struktury ich organów; 

3)   dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury; 

3a)  dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz instytutów 

badawczych i zakresu ich pełnomocnictwa; 

4)   oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania 

go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu 

ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu 

ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora 

głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do 

reprezentacji zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego 

oddziału; [oznaczenie pełnomocnika uprawnionego do działania w imieniu przedsiębiorcy 

zagranicznego w zakresie przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z zakresem jego 

umocowania;] 

5)   wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje 

zawieszenie członka organu; 

6)   w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego: 

a)  oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład, 

b)  oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej, 

uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu 

reprezentacji; 
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7)   oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku wyboru 

przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego - oznaczenie rady administrującej 

oraz osób wchodzących w jej skład. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 

 

[Art. 3a. 

Do postępowań w sprawach: 

1)   o których mowa w art. 10, art. 13 oraz art. 24a, 

2)   dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 10, art. 13 lub art. 24a oraz w sprawach wznowienia postępowania 

zakończonego wydaniem takiej decyzji 

- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) oraz przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 1089).] 

<Art. 3a. 

Do postępowań w sprawach: 

1) o których mowa w art. 10, art. 13 oraz art. 24a, 

2) dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 10, art. 13 lub art. 24a oraz w sprawach wznowienia postępowania 

zakończonego wydaniem takiej decyzji 

– nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz działu III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 34a. 

 1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 

zwierząt. 
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2. W zakresie wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji posiadają uprawnienia 

określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1077, 1948 i 1961). 

3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą 

współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust. 

1. 

4. (uchylony). 

[5. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<5. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

121 i 50) 

Art. 175. 

1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa 

w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami 

zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych 

czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie 

nieruchomości. 

2. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację 

potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez 

okres 5 lat. 

3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem 

zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku 

wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, 

chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej lub w przypadkach, o których mowa w art. 

157, art. 194, art. 195 i art. 195a. 
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4. Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, podlega 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 

związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności 

wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a. Jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy 

majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową 

cywilnoprawną, podlega on również odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

działaniem tej osoby. 

4a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, aktualnego na dzień 

sporządzenia operatu szacunkowego, stanowi załącznik do operatu szacunkowego lub 

umowy o dokonanie wyceny nieruchomości. 

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku potwierdzenia aktualności operatu 

szacunkowego, o którym mowa w art. 156 ust. 4, a także w odniesieniu do opracowań i 

ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego, o których mowa w art. 174 ust. 3a. 

[5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 

4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc 

w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych 

zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w 

państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 i 2290).] 

<5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym 

mowa w ust. 4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 

gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu 

oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń 

i gwarancji zawodowych wydanych w państwach członkowskich, o których mowa w 

art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).> 
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6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa ustala oraz ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w drodze 

obwieszczenia. 

Art. 181. 

 1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w 

obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje 

czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on 

również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem 

tych osób. 

3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia 

umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie 

nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich 

zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy 

ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia. 

3b. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków, o których mowa 

w ust. 3a, strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej 

pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia 

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę 

pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym. 

[4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 

3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc 

w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych 

zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w 

państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
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oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym 

mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 

gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu 

oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń 

i gwarancji zawodowych wydanych w państwach członkowskich, o których mowa w 

art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 186. 

 1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli 

zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod 

jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone działaniem tych osób. 

3a. Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia 

umowy o zarządzanie nieruchomością stanowi załącznik do tej umowy. Zarządca 

nieruchomości niezwłocznie informuje stronę umowy o zarządzanie nieruchomością o 

wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej 

umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia. 

3b. Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełnił obowiązków, o których mowa w ust. 3a, strona 

umowy o zarządzanie nieruchomością, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej 

zarządcy nieruchomości do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie 

nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym. 

[4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 
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3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc 

w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych 

zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w 

państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym 

mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 

gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu 

oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń 

i gwarancji zawodowych wydanych w państwach członkowskich, o których mowa w 

art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 193. 

 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców 

majątkowych. 

2. Do centralnego rejestru wymienionego w ust. 1 wpisuje się osoby, którym nadano 

uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania 

tych uprawnień. 

3. Do centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się również osoby, o których 

mowa w art. 192 ust. 2. 

4. W centralnym rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano 

uprawnienia: 

1)   numer kolejny wpisu; 

2)   datę wpisu; 

3)   imię i nazwisko; 

4)   imiona rodziców; 
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5)   datę i miejsce urodzenia; 

6)    adres korespondencyjny; 

7)   wykształcenie; 

8)   numer ewidencyjny PESEL; 

9)   numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

10)  numer uprawnień; 

11)  informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, a 

także informacje o pozbawieniu uprawnień z przyczyn, o których mowa w art. 178 ust. 3; 

12)  informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń. 

5. Wykreślenie z rejestru osób, którym nadano uprawnienia zawodowe, następuje w 

przypadku: 

1)   zawieszenia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 i 4; 

2)   pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 4a i 5; 

3)   pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 3; 

4)   śmierci. 

6. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3, ponowny 

wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby 

ukaranej po upływie okresu orzeczonej kary dyscyplinarnej, licząc od dnia wykreślenia z 

tego rejestru. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 

4, ponowny wpis do rejestru następuje po ponownym złożeniu egzaminu z wynikiem 

pozytywnym. 

7. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 1 i 2 zatarcie 

kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 1 roku od jej wykonania. 

8. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 zatarcie kary 

następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 2 lat od zakończenia okresu orzeczonej 

kary. 

9. W razie zatarcia kary dyscyplinarnej informację o tej karze wykreśla się z centralnego 

rejestru. 

10. Wyciągi z centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem danych 

wymienionych w ust. 4 pkt 5, 7-9, 11 i 12, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz publikacji na stronach internetowych urzędu 

obsługującego ministra. 
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11. Ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, podlegają także zmiany w rejestrze. 

[12. Na uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089), minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa udostępnia dane, o których mowa w ust. 4, w zakresie wskazanym we 

wniosku, powiadamiając o tym rzeczoznawcę majątkowego, którego dane zostały 

udostępnione.] 

<12. Na uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia dane, o których 

mowa w ust. 4, w zakresie wskazanym we wniosku, powiadamiając o tym 

rzeczoznawcę majątkowego, którego dane zostały udostępnione.> 

 

[Art. 198a. 

Przepisu art. 198 ust. 1 nie stosuje się do podmiotów w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 pkt 

2 lit. a i b ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<Art. 198a. 

Przepisu art. 198 ust. 1 nie stosuje się do usługodawców z państwa członkowskiego w 

rozumieniu przepisów art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   kierownik jednostki - osobę lub organ przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, 

uprawnionych, zgodnie z przepisami prawa, statutem, umową, do zarządzania nią; za 

kierownika jednostki uważa się również likwidatora lub syndyka; 

2)   (uchylony); 

3)   obszar podlegający obowiązkowej ochronie - obszar określony przez ministrów, 

kierowników urzędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednio oznakowany; 

3a)  transport podlegający obowiązkowej ochronie - transport broni, amunicji, materiałów 

wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego, wysyłany z obszarów i 

obiektów podlegających obowiązkowej ochronie; 

4)   ochrona osób - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i 

nietykalności osobistej; 

5)   ochrona mienia - działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko 

mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz 

niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony; 

6)   pracownik ochrony - osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą 

zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, 

który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie 

niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 

7)   specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne - wewnętrzne służby ochrony oraz 

przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających broń na podstawie [pozwolenia na 

broń na okaziciela] <świadectwa broni> , o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839), zwanej 

dalej "ustawą o broni i amunicji"; 

8)   wewnętrzne służby ochrony - uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników 

przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony. 

 

<Art. 17b. 

1. Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana 

klauzula poufności. 

2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem że przedsiębiorca: 

1) przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie; 

2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione 

innym uczestnikom postępowania. 

3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje. 

 

Art. 17c. 

1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą 

uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, zwane 

dalej „promesą”. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia 

warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. 

2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielenia 

koncesji. 

3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 

miesięcy. 

4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że: 

1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy; 

2) wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie; 

3) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 17a pkt 1 i 2. 

 

Art. 17d. 

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę 

skarbową.> 

Art. 22. 

 1. Organ koncesyjny cofa, w drodze decyzji administracyjnej, koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej koncesją; 
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2)   przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo 

wezwania organu koncesyjnego lub trwale zaprzestał wykonywania działalności 

gospodarczej objętej koncesją. 

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca: 

1)   w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 

warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność 

gospodarczą objętą koncesją; 

2)   rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa; 

3)   nie zawarł umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 21a ust. 1. 

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na: 

1)   zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli albo 

zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego; 

2)   niepoinformowanie przez przedsiębiorcę organu koncesyjnego o zmianie danych 

określonych w koncesji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 4, w terminie 

wyznaczonym w art. 18 ust. 3; 

3)   ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorcy; 

4)   dopuszczenie do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub 

kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego osoby niewpisanej na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego[.] <;> 

<5) wydanie decyzji o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów 

albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857).> 

 

Art. 23c. 

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 3, 

podlega kontroli organu koncesyjnego w zakresie: 

1)   zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją; 

2)   przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej; 

3)   stwarzania zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego; 

4)   ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych innych osób. 
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2. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia są uprawnione do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana 

działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których, ta 

działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana, w tym swobodnego wstępu 

na teren chronionych obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest 

prowadzona ochrona w ramach wykonywanej działalności gospodarczej; 

2)   żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępnienia danych i przedmiotów mających związek z przedmiotem 

kontroli; 

3)   legitymowania pracowników ochrony w celu ustalenia lub potwierdzenia ich tożsamości. 

<2a. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego adres; 

2) imię i nazwisko kontrolującego lub kontrolujących; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 

4) określenie zakresu kontroli; 

5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych 

nieprawidłowości.> 

[3. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w 

wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

wyznaczając termin do ich usunięcia.] 

 

<Art. 23d. 

Organ koncesyjny, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywanej 

działalności gospodarczej objętej koncesją, może wezwać przedsiębiorcę do ich 

usunięcia, w wyznaczonym terminie.> 

 

[Art. 24. 

1. W sprawach udzielenia koncesji, odmowy udzielenia koncesji, zmiany koncesji, cofania 

koncesji, ograniczenia zakresu koncesji oraz kontroli działalności gospodarczej w 

zakresie usług ochrony osób i mienia, nieuregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819). 
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2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 24. 

W sprawach udzielenia koncesji, odmowy udzielenia koncesji, zmiany koncesji, cofania 

koncesji, ograniczenia zakresu koncesji oraz kontroli działalności gospodarczej w 

zakresie usług ochrony osób i mienia nie stosuje się przepisu art. 32 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …). 

 

<Art. 24b. 

Organ koncesyjny, w przypadku posiadania informacji o możliwych 

nieprawidłowościach w wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją, 

może wezwać przedsiębiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz przekazania 

dokumentów celem zweryfikowania posiadanych informacji oraz ustalenia, czy 

przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej 

koncesją.> 

Art. 43. 

1. Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych, z zastrzeżeniem art. 44 i 44a, w zakresie: 

1)   zasad i sposobów realizacji zadań ochrony osób i mienia; 

2)   sposobów użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego 

lub broni palnej; 

3)   posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1)   kontroli organizacji i zasad działania, uzbrojenia, wyposażenia oraz współpracy z innymi 

formacjami i służbami; 

2)   kontroli zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony; 

3)   wstępie na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona 

ochrona, oraz żądaniu wyjaśnień i udostępniania bądź wglądu w dokumentację ochronną; 

4)   wstępie na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony 

osób i mienia, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona lub powinna być 

prowadzona działalność; 



- 205 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji 

ochronnej do przepisów prawa. 

3. Naruszenia przepisów prawa i nieprawidłowości stwierdzone w ramach sprawowanego 

nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w zaleceniu, usuwa: 

1)   kierownik jednostki, w skład której wchodzą obszary, obiekty i urządzenia podlegające 

obowiązkowej ochronie; 

2)   osoba działająca w imieniu lub interesie przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, posiadającego 

[pozwolenie na broń na okaziciela] <świadectwo broni>; 

3)   kierownik jednostki, w której utworzono wewnętrzną służbę ochrony. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 i 

2361) 

[Art. 2. 

Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego 

nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej umów z 

klientami o organizowanie imprez turystycznych jest dopuszczalne, jeżeli przedsiębiorca 

ten prowadzi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

gospodarczą w formie oddziału, na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<Art. 2. 

Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy 

zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej umów z klientami o organizowanie imprez 

turystycznych jest dopuszczalne, jeżeli przedsiębiorca ten prowadzi w tym zakresie 



- 206 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w formie oddziału, 

na warunkach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 3. 

Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć: 

1)   usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi 

świadczone turystom lub odwiedzającym; 

2)   impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i 

objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo 

jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu; 

3)   wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu 

jej uczestników; 

4)   organizowanie imprez turystycznych - przygotowywanie lub oferowanie, a także 

realizacja imprez turystycznych; 

5)   organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną; 

6)   pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na 

zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o 

świadczenie usług turystycznych; 

7)   agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu 

w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki 

posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających 

siedzibę w kraju; 

7a)  przewodnik turystyczny - osobę zawodowo oprowadzającą turystów lub odwiedzających 

po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielającą o nich fachowej 

informacji oraz sprawującą nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie 

wynikającym z umowy; 

7b)  pilot wycieczek - osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom 

imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania 

na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego 

kraju i miejsca; 
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8)   usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, 

pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 

samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych; 

9)   turysta - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem 

pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie 

stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez 

jedną noc; 

10)  odwiedzający - osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym 

miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej 

miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu; 

11)  klient - osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług 

turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi 

przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została 

zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych 

objętych uprzednio zawartą umową; 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony); 

[14)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<14) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

15)  (uchylony). 

Art. 4. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz 

pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w 

rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej 

"rejestrem".] 
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<1. Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz 

pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”.> 

2. Działalnością regulowaną, o której mowa w ust. 1, nie jest działalność gospodarcza 

agentów turystycznych, polegająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o 

świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do 

rejestru, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. 

 

Art. 7. 

[1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który 

utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do 

prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę 

oddziału.] 

<1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy 

ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, 

który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest 

marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.> 

2. W wypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność 

organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie 

utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować 

imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do 

prowadzenia rejestru jest wybrany przez niego marszałek województwa. 

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane: 



- 209 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą 

fizyczną - adres zamieszkania; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3)   określenie przedmiotu działalności; 

4)   określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje 

europejskie lub kraje pozaeuropejskie); 

5)   wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz 

oddziałów; 

6)   imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz 

działalnością jego oddziałów. 

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 

oraz oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania 

imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 

świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych.". 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

5a. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi 

przyjmować na rachunek powierniczy, składa, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że imprezy turystyczne będę świadczył 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem 

wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na rachunek 

powierniczy.". 

5b. W wypadku gdy dokumenty zabezpieczenia finansowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 1a i 1b, są sformułowane w języku obcym, dołącza się do wniosku także 
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ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Ten sam obowiązek dotyczy 

przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego. 

6. Wpis do rejestru obejmuje dane, określone w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, 

jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 

7. Rejestr jest jawny. 

8. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

<8a. Marszałek województwa wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru. 

8b. Marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste 

błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

8c. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.  

8d. Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z dokumentami, o 

których mowa w ust. 4 lub 5a, lub 5b i w art. 5 ust. 1a i 1b. 

8e. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

8d, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa 

wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed 

upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o 

wpis.> 

9. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór wniosku o wykreślenie z rejestru, 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). 

Art. 7a. 

[1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 

14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przez 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego na okres krótszy niż 24 miesiące, 

przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 24 miesięcy.] 
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<1. Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny może zawiesić wykonywanie 

działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców.> 

2. O zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca 

jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr w terminie 7 dni od dnia 

zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. 

2a. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór zawiadomienia o zawieszeniu 

wykonywania oraz wzór zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z 

umów zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego. 

4. Obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1-1b, nie mają zastosowania do przedsiębiorcy w 

okresie zawieszenia przez niego wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego. 

5. W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, po upływie okresu 

zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, 

przedsiębiorcę z rejestru. 

Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w zakresie: 

1)   zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 7 ust. 4; 

2)   zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru; 

3)   przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą; 

4)   zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi; 
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5)   przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków 

wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. 

1a. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia 

na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, 

prowadzonej przez przedsiębiorców i inne osoby niezgłoszone do rejestru, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność 

jest działalnością regulowaną. 

1b. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z klientami 

umowy o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia 

przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą. 

1c. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 

prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych z art. 7, art. 8 

ust. 2 i 5, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących 

drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 

2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1177/2010". 

1d. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności 

prowadzonej przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych z art. 9, art. 10 

ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie 

autobusowym i autokarowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. 

Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 181/2011". 

2. W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli, o 

której mowa w ust. 1, uchybień w sposobie wykonywania działalności gospodarczej, 

występuje on do właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. 

<2a. Marszałek województwa może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia uchybień 

stwierdzonych w wyniku kontroli w wyznaczonym terminie.> 

3. Marszałek województwa wydaje: 
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[1)   z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w wypadkach, o których mowa 

w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<1) z urzędu decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie 

wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat – 

w przypadku gdy: 

a) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 4, niezgodne ze 

stanem faktycznym lub 

b) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez marszałka 

województwa terminie, lub 

c) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę, o których mowa w art. 10a;> 

1a)  na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego decyzje o wykreśleniu 

przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do 

rejestru przez okres 3 lat - w wypadku rażącego naruszenia warunku wykonywania 

działalności, o którym mowa w art. 10a pkt 1a; 

2)   na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru, decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru; 

3)   z urzędu decyzje o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego przez okres 3 lat; 

4)   decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zawierają w szczególności datę stwierdzenia 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez 

wymaganego wpisu do rejestru. 

<5. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje się w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa 

w art. 7 ust. 8e. 

6. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 1a, podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu.> 

<Art. 10aa. 

Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru także po uzyskaniu 

informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i 
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Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o 

wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

Art. 40. 

 1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. Organy wymienione w art. 38 mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości 

miejscowej, przestrzeganie wymagań, określonych w art. 35, w stosunku do wszystkich 

obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 

Jeżeli obiekt, pozostający poza ewidencją organu dokonującego kontroli, nie spełnia 

wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany, lub 

minimalnych wymagań dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, organ 

kontrolujący zawiadamia organ prowadzący ewidencję obiektu.  

4. Organy, o których mowa w art. 38, mogą wykonywać następujące czynności kontrolne:  

1)   dokonywać kontroli wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład 

kontrolowanych obiektów; 

2)   żądać od kierownika obiektu oraz od wszystkich osób, które są w tym obiekcie 

zatrudnione, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą; 

3)   żądać okazania dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt wymagań, o 

których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

5. Minister właściwy do spraw turystyki może dokonywać kontroli w zakresie spełniania 

przez obiekt hotelarski wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został 

zaszeregowany. Do kontroli wykonywanej przez ministra właściwego do spraw turystyki 

stosuje się odpowiednio ust. 3 i 4. 

6. W razie stwierdzenia, że obiekt hotelarski nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju 

i kategorii, do których został zaszeregowany, minister właściwy do spraw turystyki 

występuje do właściwego organu o dokonanie zmiany rodzaju lub kategorii obiektu. 

<7. Do kontroli działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3–6, stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

[Art. 51b. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej.] 
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<Art. 51b. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z 

późn. zm.) 

Art. 3. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, 

powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz 

regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i 

inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 

2)   przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, 

postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych 

umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 

3)   podatkach - rozumie się przez to również: 

a)  zaliczki na podatki, 

b)  raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, 

c)  opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 

4)   księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów 

podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub 

inkasenci; 

5)   deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz 

informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa 

podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 
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6)   ulgach podatkowych - rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa 

podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie 

powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element 

konstrukcji tego podatku; 

7)   zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku 

naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy 

zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 

8)   niepodatkowych należnościach budżetowych - rozumie się przez to niebędące podatkami i 

opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; 

[9)   działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie 

wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym 

imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej 

działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do 

przedsiębiorców;] 

<9) działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną 

działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy 

rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności 

gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców;> 

10)  cenie transakcyjnej - rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego 

dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób 

prawnych oraz podatku od towarów i usług; 

11)   podmiocie krajowym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania, siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
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dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 60) z innym podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych 

przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)   podmiocie zagranicznym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub 

siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu 

art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 

11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z innym 

podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 

poz. 352 i 1579); 

14)  
(1)

 portalu podatkowym - rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji 

skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i 

inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do 

wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

15)  
(2)

 podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo - rozumie się przez to dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożonych w 

jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej w postaci innej niż elektroniczna, 

który został wprowadzony do systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej w sposób zapewniający niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych 

danych. 

Art. 61. 

 § 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i 

obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. 

§ 1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w 

gotówce. 
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[§ 1b. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255) może nastąpić również w gotówce.] 

<§ 1b. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.> 

§ 2. Formę rozliczeń, o której mowa w § 1, stosuje się również do wpłat kwot podatków 

pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają warunki określone w § 1. 

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się: 

1)   do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

2)   gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana 

papierami wartościowymi lub znakami akcyzy; 

3)   do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

dopuścić zapłatę niektórych podatków papierami wartościowymi, określając szczegółowe 

zasady stosowania tej formy zapłaty podatku, termin i sposób dokonania zapłaty, rodzaj 

papieru wartościowego oraz sposób obliczenia jego wartości dla potrzeb zapłaty podatku. 

 

[Art. 291c. 

Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się 

przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 291c. 

Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się 

przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 

2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    bank krajowy - bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2)    bank zagraniczny - bank mający siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim; 

3)   międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość kapitału 

własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju lub banków centralnych takich państw; 

4)   karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 1089); 

5)   pieniądz elektroniczny - pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 

6)   (uchylony); 

7)   instytucja finansowa - instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 

rozporządzenia nr 575/2013; 

8)   podmiot dominujący: 

a)   jednostkę dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia nr 575/2013, 

lub 

b)  podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać 

znaczący wpływ na inny podmiot; 

9)    podmiot zależny - jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 

nr 575/2013; 

10)  holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1252), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w skład grupy wchodzą 

wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy 

czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub 

instytucja kredytowa; 

11)  holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani 

dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank 

zagraniczny lub instytucja kredytowa; 
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11a)  holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem 

dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub 

instytucja finansowa; 

11b)  holding bankowy krajowy - grupę podmiotów: 

a)  w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub 

b)  w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane; 

11c)  holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w 

większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, 

instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy; 

12)   przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - przedsiębiorstwo usług 

pomocniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia nr 575/2013; 

13)   właściwe władze nadzorcze - właściwe organy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 

rozporządzenia nr 575/2013; 

14)  znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania 

kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku 

lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu; 

15)  bliskie powiązania: 

a)   bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 38 rozporządzenia nr 575/2013, lub 

b)  pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej 

współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie 

Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji 

finansowej jednego z podmiotów; 

16)   podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - grupę powiązanych klientów, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia nr 575/2013; 

[16a)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 460 i 819); 

16b)  przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 

ustawy wymienionej w pkt 16a;] 
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<16a) przedsiębiorca – przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …); 

16b) przedsiębiorca zagraniczny – przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

17)  instytucja kredytowa - instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 

575/2013, mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego; 

18)  oddział instytucji kredytowej - oddział, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 

rozporządzenia nr 575/2013, niebędący oddziałem banku krajowego ani oddziałem banku 

zagranicznego; 

19)  oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki 

organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa się za jeden oddział; 

20)  oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne 

danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział; 

21)  działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego 

wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z udzielonego zezwolenia, 

bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku; 

22)  państwo macierzyste - państwo członkowskie pochodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 43 rozporządzenia nr 575/2013; 

23)   państwo goszczące - przyjmujące państwo członkowskie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 44 rozporządzenia nr 575/2013; 

24)  (uchylony); 

25)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
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alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych"; 

26)   fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

27)   umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

29a)   spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29aa)  zarządzający z UE - zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29b)  (uchylony); 

30)  (uchylony); 

31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  instytucja pożyczkowa - podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819); 

33a)   metody wewnętrzne - metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w art. 143 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, metodę modeli wewnętrznych, o której mowa w art. 221, art. 

283 i art. 363 rozporządzenia nr 575/2013, metodę własnych oszacowań, o której mowa w 

art. 225 rozporządzenia nr 575/2013, metodę wewnętrznych oszacowań, o której mowa w 

art. 259 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, oraz metodę zaawansowanego pomiaru, o 

której mowa w art. 312 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013; 

34)   ryzyko systemowe - ryzyko, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym; 

35)   bank istotny - bank istotny pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz 

rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, który: 

a)  spełnia co najmniej jeden z warunków: 

–   akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1636, z późn. zm.), 

–  udział banku w aktywach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 
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–  udział banku w depozytach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

–  udział banku w funduszach własnych sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2% albo 

b)  został uznany za taki bank przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

36)   państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

37)   ustawa o nadzorze makroostrożnościowym - ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 996); 

38)   rozporządzenie nr 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). 

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a oraz w 

pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, 

wchodzącym w skład holdingu. 

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw 

niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

4. Bank krajowy i bank zagraniczny są instytucją, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia nr 575/2013. 

Art. 6a. 

1. Bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorcy zagranicznemu, z zastrzeżeniem art. 6d, wykonywanie: 

1)   w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i 6, 

polegającego na: 

a)  zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych, o których mowa w art. 49 ust. 1, 

według wzoru zatwierdzonego przez bank, 

b)  zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych udzielanych osobom 

fizycznym, w tym kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o kredycie konsumenckim, 

[c)  zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych dla mikroprzedsiębiorców i 

małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej,] 
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<c) zawieraniu i zmianie umów kredytów i pożyczek pieniężnych dla 

mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,> 

d)  zawieraniu i zmianie umów ugody w sprawie spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa 

w lit. b i c, 

e)  zawieraniu i zmianie umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów 

i pożyczek, o których mowa w lit. b i c, 

f)  zawieraniu i zmianie umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument oraz 

mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. c, 

g)  przyjmowaniu wpłat, dokonywaniu wypłat oraz obsłudze czeków związanych z 

prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank, 

h)  dokonywaniu wypłat i przyjmowaniu spłat udzielonych przez ten bank kredytów i 

pożyczek pieniężnych, 

i)  przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki, 

j)  przyjmowaniu dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych 

z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank, 

k)  wykonywaniu czynności związanych z emitowaniem i przechowywaniem bankowych 

papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych, a także wykonywaniu 

innych czynności zleconych związanych z emisją i obsługą papierów wartościowych, 

l)  windykacji należności banku, 

m)  wykonywaniu innych czynności, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

2)   czynności faktycznych związanych z działalnością bankową. 

2. Powierzenie przez bank wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-j, 

następuje na podstawie umowy agencyjnej. 

3. Powierzenie wykonywania czynności, o którym mowa w ust. 1, nie może obejmować: 

1)   zarządzania bankiem w rozumieniu art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), zwanej dalej "Kodeksem spółek 

handlowych", oraz w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596), zwanej dalej "ustawą - Prawo 

spółdzielcze", w szczególności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem 

działalności bankowej, w tym zarządzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny 

zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego; 
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2)   przeprowadzania audytu wewnętrznego banku. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego może udzielić bankowi zezwolenia, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1 lit. m, jeżeli powierzenie przez bank wykonywania innych czynności jest 

niezbędne do prowadzenia działalności bankowej w sposób ostrożny i stabilny lub 

istotnego obniżenia kosztów tej działalności. 

5. Do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. m, bank załącza: 

1)   dokumenty dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy 

zagranicznego, który ma wykonywać powierzone czynności; 

2)   projekt umowy, o której mowa w ust. 1, która ma być zawarta z przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcą zagranicznym; 

3)   plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie 

objętym umową; 

4)   opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe 

wykonywanie powierzonych czynności, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie 

chronionej; 

5)   opis zasad zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem wykonywania czynności, o 

którym mowa w ust. 1. 

6. Do postępowania w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 33 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Jeżeli umowa powierzająca wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, to 

przewiduje, przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w ust. 1, 

może powierzyć innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, w drodze 

odrębnej umowy, wykonywanie: 

1)   określonych w umowie zawartej z bankiem czynności służących realizacji głównego 

świadczenia wynikającego z tej umowy, po uzyskaniu pisemnej zgody banku, lub 

2)   powierzonych przez bank czynności, jednorazowo, w przypadku gdy w następstwie siły 

wyższej nie może ich wykonywać samodzielnie, na czas niezbędny do usunięcia przyczyn 

uniemożliwiających wykonywanie tych czynności. 

8. Do powierzenia wykonywania czynności zgodnie z ust. 7 pkt 2, przepisy ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

Komisji Nadzoru Finansowego dostępu do danych niezbędnych do prawidłowego 
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sprawowania nadzoru, w tym oceny spełniania wymogów wydania zezwolenia na 

powierzenie przez bank wykonywania przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę 

zagranicznego pośrednictwa w zakresie niektórych czynności. 

 

Art. 133. 

1. Celem nadzoru jest zapewnienie: 

1)   bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; 

2)    zgodności działalności banków z przepisami ustawy, rozporządzenia nr 575/2013, ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu 

zezwolenia na utworzenie banku; 

3)    zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, niniejszej 

ustawy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 

rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 

12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), aktami delegowanymi wydanymi na podstawie tego 

rozporządzenia oraz ze statutem; 

1a. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja Nadzoru Finansowego uwzględnia wytyczne i 

zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W przypadku nieuwzględnienia 

wytycznych lub zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru 

Finansowego podaje powody ich nieuwzględnienia. 

2. Czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na: 

1)   dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków, w tym badaniu wypłacalności, jakości 

aktywów, płynności płatniczej, wyniku finansowego banków; 

2)   badaniu jakości systemu zarządzania bankiem, w szczególności systemu zarządzania 

ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej; 

3)   badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, gwarancji 

bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

4)   badaniu zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych; 
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5)    badaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 79a, oraz limitów, o których 

mowa w art. 395 rozporządzenia nr 575/2013, oraz ocenie procesu identyfikacji, 

monitorowania i kontroli koncentracji ekspozycji, w tym dużych ekspozycji; 

6)   badaniu przestrzegania przez bank, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków, zarządzania ryzykiem prowadzonej 

działalności, w tym dostosowania do rodzaju i skali działalności banku procesu 

identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku; 

7)   dokonywaniu oceny szacowania, utrzymywania i przeglądu kapitału wewnętrznego; 

8)    badaniu wykonywania przez banki obowiązków, o których mowa w art. 56a, art. 59a, art. 

59b, art. 92ba-92bd i art. 111c. 

2a. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane także w sposób określony w 

art. 138c ust. 2 pkt 3. 

3. Czynności kontrolne podejmowane przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego są wykonywane po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. 

[3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<3a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 

5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

4. Komisja Nadzoru Finansowego oraz osoby wykonujące czynności nadzoru bankowego nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą ze zgodnego z przepisami ustaw działania 

lub zaniechania, które pozostaje w związku ze sprawowanym przez Komisję Nadzoru 

Finansowego nadzorem nad działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków 

zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, o 

których mowa w art. 1; 
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2)   płatnik składek: 

a)  pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz 

jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku 

prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu 

przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z 

wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania 

ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia 

socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na 

czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób 

pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia 

górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, 

c)  podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją 

wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom społecznym 

z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot, 

d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, 

e)  Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, z 2006 r. poz. 

708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w 

stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja 

diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą zgodą, 

g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy 

pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)  ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w związku 

z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 



- 229 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub 

rodzeństwem, 

l)  (uchylona), 

ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub 

stypendium, 

ł
1
)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób określonych w art. 6a ust. 1 i 

art. 6b ust. 1, 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

o)  
(1)

 (uchylona), 

p)   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium, 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy 

prowadzeniu tej działalności, 

<ra) osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) – w stosunku do osób współpracujących przy 

prowadzeniu tej działalności,> 

s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze 

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli 

świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę samorządu 

terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w 

podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu 

oświaty, 
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u)  podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten wypłaca 

im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie 

pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

z)  podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku do 

osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób pobierających 

stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego - którymi są: 

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 

–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania 

bezrobociu, 

–  jednostki naukowe, 

–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 

–   korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1448 i 1856, z 2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 1566) albo 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1376 i 1475), 

zaa)   inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie 

szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów 
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finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w 

stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego, 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych; 

2a)   podmiot zgłaszający ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych - podmiot niebędący 

płatnikiem składek, o którym mowa w pkt 2, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń 

społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 8 ust. 2a; 

3)   składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 

4)   zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na 

które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do 

zapłaty; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7)   konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8)   konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 

składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9)   przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz 

stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz 

umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od 

sposobu ich powoływania; 
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10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 

rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 

produktów rolnych; 

11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

12)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097 oraz z 2017 r. 

poz. 38); 

12b)  (uchylony); 

13)  międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 

Rozliczeniowej S.A.; 

14)  (uchylony); 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

16a)  
(2)

 numer rachunku składkowego - numer rachunku wygenerowany przez Zakład, 

zgodny ze standardem Numeru Rachunku Bankowego (NRB); 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą osobistą 

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, 

przez okres do 3 lat, 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 tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 
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3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi 

dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi 

współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 

5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi; 

<5a) osobami współpracującymi z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 

1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;> 

6)   posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu 

posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi 

dalej "posłami i senatorami"; 

7)   osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 

sportowymi"; 

7a)   pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

8)   osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

9)   osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 

"bezrobotnymi"; 

9a)  osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10)  duchownymi; 

11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 

12)  osobami odbywającymi służbę zastępczą; 
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13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 

18a)  
(3)

 (uchylony); 

18b)  (uchylony); 

19)  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

20)  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami 

pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i 

poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub 

układów zbiorowych pracy; 

21)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 

regulują przepisy o pomocy społecznej. 

2a. 
(4)

 Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

- przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) 

odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę. 
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2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest 

ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 

2, 38, 624 i 715). 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 

26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 6a. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej są: 

[1)   osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co 

najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819); 
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2)   osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności 

gospodarczej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6, przez okres co 

najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia;] 

<1) osobami, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co 

najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie art. 36aa ust. 1; 

2) osobami, które prowadziły inną niż określona w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 

ust. 6, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia;> 

3)   zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy 

zaprzestali jej wykonywania; 

[4)   osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 ust. 11, przez okres co najmniej 6 

miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1-3, i które zaprzestały tej współpracy;] 

<4) osobami współpracującymi, o których mowa w art. 8 ust. 11, przez okres co najmniej 

6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1–3 lub art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i które zaprzestały tej współpracy;> 

5)   osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez 

okres co najmniej 6 miesięcy. 

2. Warunek prowadzenia pozarolniczej działalności, działalności zarobkowej i współpracy lub 

bycia osobą duchowną przez okres co najmniej 6 miesięcy uważa się za spełniony, jeżeli 

osoby, o których mowa w ust. 1, podlegały z tych tytułów nieprzerwanie ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem i opłacały składki na te ubezpieczenia. 

3. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje 

jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z tego tytułu albo ubezpieczeniami określonymi w art. 6 ust. 1 

pkt 19 lub art. 6b. 

4. Prawo do finansowania składek z budżetu państwa, jeżeli jedno z rodziców przebywa na 

urlopie wychowawczym, a drugie jednocześnie spełnia warunki określone w ust. 1, 

przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym. 
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5. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje 

przez okresy, o których mowa w art. 4 pkt 17, i może być wykorzystane w całości lub w 

nie więcej niż 4 częściach. 

Art. 8. 

1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. 

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 11 - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. 

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku 

pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym 

pozostaje w stosunku pracy. 

3. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę nakładczą. 

4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących 

się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138-178 oraz art. 180 § 3 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596), który 

wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza 

na jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. 

5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje się inne osoby, które 

wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie 

niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad 

obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni. 

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

[1)   osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;] 

<1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów 

szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;> 

2)   twórcę i artystę; 

3)   osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 
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a)  w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b)  z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4)   wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników 

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

5)    osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

<6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu 

niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie 

architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, 

sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i 

lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. 

8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą zarobkowo 

działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji 

audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i 

kaskaderów. 

9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje 

w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej 

przy ministrze właściwym do spraw kultury
(
 ). 

10. Minister właściwy do spraw kultury
(
 ) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze rozporządzenia, komisję, o której mowa 

w ust. 9, oraz szczegółowo określa jej zadania, a także skład i tryb działania. 

[11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 

zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci 

własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma 

oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie 

domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy 
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agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o 

pracę w celu przygotowania zawodowego.] 

<11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, 

zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 4–5a, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci 

przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli 

pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy 

prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy 

zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu 

przygotowania zawodowego.> 

12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z 

wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. 

13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich 

Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem 

alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie 

ukończyli 25. roku życia. 

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zatrudnienie 

obywateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich 

placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe 

stanowią inaczej. 

15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: 

1)   Policji; 

2)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; 

2a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Państwowej Straży Pożarnej; 

5)   Służby Więziennej; 

6)    Służby Celno-Skarbowej; 

6a)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego; 
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7)   
(7)

 Służby Ochrony Państwa. 

Art. 9. 

1. 
(8)

 Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 20 i 21, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych 

tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 

umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w 

ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w 

stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia 

szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia 

przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój 

wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, 

z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, 

pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub 

wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w 

okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres 

miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 

16 ust. 10a. 

1b. Jeżeli ubezpieczeni, o których mowa w ust. 1a, spełniają jednocześnie warunki do objęcia 

ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego 

tytułu, stosuje się do nich odpowiednio ust. 2. 

[1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów.] 
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<1c. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 8 i 10, spełniające jednocześnie 

warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z 

tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości 

zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub 

wybranych, tytułów.> 

1d. 
(9)

 Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, spełniające jednocześnie warunki do 

objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, jest objęta 

obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona 

jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł 

ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7. 

2a. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 

działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej 

podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której 

mowa w art. 18 ust. 8. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 4. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z obu tytułów, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą 

działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 
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działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek 

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 18 ust. 8. Może 

ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi 

również z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność, dla której właściwa jest 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 

18a, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. 

2c. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, której podstawa wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od określonej w art. 18 

ust. 4 pkt 5a, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym 

i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa 

wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 4, lub z innych tytułów osiąga kwotę określoną w art. 18 ust. 4 pkt 5a. 

3. Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju 

działalności. 

4. 
(10)

 Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 22, mające ustalone prawo do 

emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

4a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub 

renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli 

równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b. 

4b. Osoby, o których mowa w ust. 4a, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym 

pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują 

pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 

4c. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające 

ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. 
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5. Osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo 

do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym. 

6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1, a także osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym albo odpowiednio ubezpieczeniu emerytalnemu, jeżeli nie mają 

ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. 

6a. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 

obowiązek ubezpieczeń społecznych. 

6b. Pracownik, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy 

udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 182
1e

 Kodeksu pracy, podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów. 

7. Duchowni spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają 

ubezpieczeniom z tytułu tej działalności. 

8. 
(11)

 Osoby pozostające w stosunku służby, spełniające jednocześnie warunki do podlegania 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

2, 4-6 i 10, mogą być dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek. 

9. Członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami 

emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu 

pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

 

Art. 11. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w art. 6 ust. 1 

pkt 1, 3 i 12. 

[2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 

4, 5, 8 i 10.] 

<2. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte 

obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 

pkt 2, 4–5a, 8 i 10.> 
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Art. 13. 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu 

podlegają osoby fizyczne w następujących okresach: 

1)   pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku; 

2)   osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie 

jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy; 

2a)  (uchylony); 

3)   członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do 

dnia zakończenia jej wykonywania; 

[4)   osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na 

który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej; 

5)   osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej 

działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia do dnia 

zakończenia tej współpracy;] 

<4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania 

działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem 

okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie 

art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 

5) osoby współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu 

pozarolniczej działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia 

lub współpracy z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy;> 

6)   posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego prawa; 

7)   stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, do 

dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

8)   osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia 

rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy; 

9)   bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub 

stypendium do dnia utraty prawa do nich; 
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9a)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium do 

dnia utraty prawa do niego; 

9b)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - od dnia nabycia prawa do stypendium do 

dnia utraty prawa do niego; 

10)  duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w 

przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów - 

od dnia ukończenia 25 lat; 

11)  żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - od 

dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby; 

12)  
(12)

 (uchylony); 

13)  osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński 

albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o 

których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków; 

13a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 - od dnia określonego w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie 

zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

14)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia 

górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa; 

15)   pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - od dnia uzyskania statusu 

słuchacza do dnia utraty tego statusu; 

16)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia 

szkoleniowego do dnia utraty tego prawa; 

17)  członkowie rad nadzorczych - od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia 

zaprzestania pełnienia tej funkcji. 

Art. 16. 

 1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: 

1)   pracowników, 

2)   osób wykonujących pracę nakładczą, 

3)   członków spółdzielni, 
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4)   zleceniobiorców, 

5)   posłów i senatorów, 

6)   stypendystów sportowych, 

7)    pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 

8)   osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

9)   osób współpracujących ze zleceniobiorcami, 

10)  
(13)

 (uchylony), 

11)  osób odbywających służbę zastępczą, 

12)  członków rad nadzorczych 

- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po 

ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i 

płatnicy składek. 

1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z 

własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 

6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

1c. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 

obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje budżet 

państwa za pośrednictwem Zakładu. 

1d. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 

obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c opłaca 

płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców. 

2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11, oraz w ust. 1c finansują w całości, z własnych 

środków, sami ubezpieczeni. 

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-10, osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bezrobotnych 
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pobierających stypendium oraz osób pobierających stypendium finansują w całości, z 

własnych środków, płatnicy składek. 

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 

1)   osób prowadzących pozarolniczą działalność, 

2)   osób, o których mowa w art. 7, 

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących 

czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są 

finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej. 

[5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 

współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 

pozarolniczą działalność.] 

<5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 

współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 

pozarolniczą działalność lub osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem 

lub rodzeństwem finansują w całości ośrodki pomocy społecznej. 

6a. (uchylony). 

6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających: 

1)   świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

- finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 

wychowawczych, osób, o których mowa w art. 6a ust. 1, lub osób pobierających zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz składki na 
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ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b ust. 1, finansuje w całości 

budżet państwa za pośrednictwem Zakładu. 

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości 

powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie 

szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż 

powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące. 

9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:  

1)   duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% 

składki; 

2)   Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych 

klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych. 

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 

ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od 

różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. 

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających 

dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni. 

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

20, finansuje w całości budżet państwa. 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

Art. 18. 

1. 
(14)

 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych 

wymienionych w art. 6 ust. 1-3, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z 

zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12. 

1a. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód z tytułu 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której 
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zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o 

dzieło. 

2. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do 

pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 

3. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala 

się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej 

umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w 

kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. 

4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 

1)   posłów i senatorów - stanowi kwota uposażenia, 

2)   stypendystów sportowych - stanowi kwota stypendium, 

2a)   słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego - stanowi kwota stypendium, 

3)   bezrobotnych - stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, 

4)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - stanowi kwota świadczenia socjalnego, 

zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego 

lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie, 

5)    żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyjątkiem żołnierzy 

pełniących służbę kandydacką oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, 

stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 

poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

a w przypadku żołnierzy niezawodowych pełniących służbę w ramach Narodowych Sił 

Rezerwowych lub pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie - kwota uposażenia 

z tytułu tej służby, 

5a)  duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", z 

zastrzeżeniem ust. 9 i 10, 

6)   żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową - stanowi kwota uposażenia, 

7)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia szkoleniowego, 

8)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - stanowi kwota stypendium, 

9)   osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - stanowi kwota stypendium, 
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10)  osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 22 - stanowi przychód 

- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

4a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, stanowi przysługujące im wynagrodzenie za pracę. 

4b. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio do ubezpieczonych wykonujących w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania pracę w ramach 

stosunku pracy. 

4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których mowa 

w art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku 

pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby. 

4d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 12, stanowi świadczenie pieniężne ustalone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1811 oraz z 2017 r. poz. 60). 

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem stanowi kwota kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie ustalona według odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9. 

5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych stanowi odpowiednio kwota świadczenia pielęgnacyjnego albo 

specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 

na urlopie wychowawczym oraz osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1-4, stanowi 

kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do 

ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie 

art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. Składka w nowej 

wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. 
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5c. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób wykonujących 

umowę uaktywniającą określoną w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, ustala się na 

zasadach określonych dla zleceniobiorców. 

5d. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 5, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia. 

5e. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów stanowi kwota zasiłku dla opiekuna. 

6. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających 

zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota 

tego zasiłku. 

7. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, oraz ubezpieczonych podlegających dobrowolnie tym 

ubezpieczeniom, o których mowa w art. 7, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 

jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3, 9 i 10. 

[8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 grudnia danego roku.] 

<8. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 

jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 

przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, 

ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej 

wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.> 

9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i 

rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej 

podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni 

kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. 
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10. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, 

stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część 

miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. 

11. Na wniosek ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10, podstawa wymiaru 

może być wyższa niż określona w ust. 4 pkt 5a i ust. 4c. Składkę od podstawy wymiaru w 

części przewyższającej kwotę minimalnego wynagrodzenia finansują duchowni, 

instytucje diecezjalne lub zakonne. 

12. W podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz 

wypadkowe członków służby zagranicznej nie uwzględnia się dodatku zagranicznego i 

innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. 

13. (uchylony). 

14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających 

na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 

wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

15. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa 

w art. 6a ust. 1 pkt 3, nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie może być niższa niż 75% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia. 

<Art. 18aa. 

1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może zrezygnować z uprawnienia, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

przez zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na zasadach określonych w art. 18a ust. 

1 i art. 36. W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia 

objęcia ubezpieczeniami, a przepis art. 13 pkt 4 stosuje się. 

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 objęcie ubezpieczeniami następuje od dnia 

wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od 

dnia, w którym wniosek został zgłoszony. 

3. Przepis art. 18a ust. 1 stosuje się również do przedsiębiorców będących osobami 

fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po upływie okresu, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. W 
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takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia 

ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36.> 

 

Art. 36a. 

[1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej, o którym mowa w art. 14a ust. 1-1b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność 

gospodarczą jest dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.] 

<1. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 23 ust. 1–3 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przez osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą są dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i 

wypadkowego.> 

2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku 

ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania 

działalności gospodarczej. 

3. Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący 

płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w 

ustawie. 

4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia 

do ubezpieczenia. 

<Art. 36aa. 

1. Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą 

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 
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działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 

dziecko 18. roku życia. Przepis art. 6a ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, można korzystać w całości lub w nie więcej 

niż 5 częściach. 

3. Do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1, 

przepisy art. 22–25 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

stosuje się odpowiednio.> 

[Art. 36b. 

1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, będące przedsiębiorcami w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na podstawie tych przepisów mogą 

dokonywać zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych 

w tych zgłoszeniach, z wyjątkiem zmiany danych, o których mowa w art. 36 ust. 14. 

2. Za dzień dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych 

wykazanych w tych zgłoszeniach uważa się dzień złożenia wniosku o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z żądaniem dokonania tych 

zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 36b. 

1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, będące przedsiębiorcami w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mogą 

dokonywać zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych 

wykazanych w tych zgłoszeniach, z wyjątkiem zmiany danych, o których mowa w 

art. 36 ust. 14, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. ...). 

2. Za dzień dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych 

wykazanych w tych zgłoszeniach uważa się dzień złożenia wniosku o wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z żądaniem 

dokonania tych zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.> 
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Art. 40. 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości 

składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie, 

o którym mowa w art. 40a: 

1)   należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek; 

[2)   wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.] 

<2) wpłaconych – w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub z osobami 

fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.> 

1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu 

opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że składka ta nie została 

opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął 

działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego płatnikiem składek ewidencjonuje się informacje 

o zwaloryzowanej wysokości należnych składek podlegających: 

1)   odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego, 

2)   zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 

- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

1c. 
(20)

 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o zwaloryzowanej 

wysokości składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego 

lub zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za okres do dnia 

złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nabycia prawa do 

emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane - nieopłaconych lub 

niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy nie uległy one przedawnieniu; 

2)   w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub 

zidentyfikowanych po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub 

nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane. 
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1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 

1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy. 

1e. 
(21)

 Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się kwotę środków zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc 

ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 

lat oraz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat przez osobę, która 

nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej, z zastrzeżeniem ust. 1f. 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób spełniających ustawowe warunki do ustalenia 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, którym nie ustalono prawa do okresowej 

emerytury kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje: 

1)   wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej; 

2)   o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania składek do 

tego funduszu; 

3)   o członkostwie w kasie chorych
(22)

 i o terminach przekazania składek do tej kasy; 

4)   o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnych i odprowadzonych 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego; 

4a)  o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej; 

5)   o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość; 

6)   (uchylony); 

7)   niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także 

świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach; 

8)   niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału początkowego; 

9)   o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym; 

10)  niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych 

przepisów; 
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11)  o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przekazane 

w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 664); 

12)  o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz o osobach fizycznych, na rzecz których ma 

nastąpić w razie śmierci wypłata środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących członkami otwartego funduszu 

emerytalnego, dla których Zakład prowadzi to subkonto; 

13)  o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonowanych na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a; 

14)  o osobach uposażonych, o których mowa w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

15)  o oświadczeniach: 

a)  o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 

ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec, 

b)  o zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono 

wniosek. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki 

na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną 

anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia 

obowiązku opłacania składek. 

8a. 
(23)

 Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa 

ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
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Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z 

ewidencji informacje o należnych i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie 

emerytalne za okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub 

policyjnej. 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

Art. 47. 

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty 

miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie 

później niż: 

1)   do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za 

siebie; 

2)   do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych; 

3)   do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz 

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed 

dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w 

terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. 

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację 

rozliczeniową. 

[2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub 

osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do 

podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla 

osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi 

współpracujące; 

2)   na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej 

w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), 
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obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku 

do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 

raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 

najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej 

je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca 

poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.] 

<2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie 

lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w 

ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym 

zadeklarowały do podstawy wymiaru składek: 

1) na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z 

nimi współpracujące, zaś w przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – obowiązującej osoby z nimi 

współpracujące; 

2) na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z 

późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna 

zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów 

miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej 

lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek 

kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, zaś w 

przypadku osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców – obowiązującej osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła 

żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.> 

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także 

wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie 

zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. 

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a lub w 

ust. 4c; 

2)   na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

2e. Osoby wymienione w art. 7 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7. 

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 

2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych 

raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 

kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową 

korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane 

określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z 

raportem miesięcznym korygującym. 

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy 

wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7a i 7b. 
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3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów 

korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 

5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej 

Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

4. 
(30)

 Należności z tytułu składek na: 

1)   ubezpieczenia społeczne; 

2)   ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

4)   (uchylony); 

5)   Fundusz Emerytur Pomostowych 

opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez Zakład numer rachunku składkowego.
(31)

  

4a. 
(32)

 Należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy 

użyciu: 

1)   
(33)

 dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych 

według wzorów określonych przez dostawcę usług płatniczych, 

2)   dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub 

wydruku z tego oprogramowania, 

3)   
(34)

 dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 

składek przez dostawcę usług płatniczych, 

4)   dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne 

- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi". 

4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w 

ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika 

składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 

1997 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli 

nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

4d. 
(35)

 (uchylony). 

[4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej może opłacać należności z tytułu składek również 
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w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem 

instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych.] 

<4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może opłacać należności z tytułu składek 

również w formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za 

pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.> 

5. 
(36)

 Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są jako zlecenie 

płatnicze dla Zakładu poprzez międzybankowy system elektroniczny lub poprzez system 

elektronicznych rozrachunków wewnątrzbankowych banku obsługującego rachunek 

bankowy Zakładu, w ramach którego są prowadzone rachunki składkowe. Zlecenie to 

powinno w szczególności zawierać numer rachunku składkowego oraz datę obciążenia 

rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata jest dokonana w formie polecenia przelewu, 

lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata jest dokonana w formie gotówkowej. 

5a. 
(37)

 (uchylony). 

6. 
(38)

 Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności numer rachunku składkowego. 

7. 
(39)

 Brak możliwości identyfikacji wpłaty płatnika składek lub błędne oznaczenie numeru 

rachunku składkowego nie obciąża Zakładu. 

8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń 

elektronicznych. 

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o 

błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie 

elektronicznej lub pisemnej. 

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania 

składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i 

deklaracji. 

10. (uchylony). 

10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie, 

od Zakładu są należne odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej obowiązującej 

dla kolejnych trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się pierwszego dnia każdego 
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kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako 

średnia arytmetyczna stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego obowiązujących 

w okresie 3 miesięcy do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed 

rozpoczęciem danego kwartału i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do 

obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie 

składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego. 

10c. (uchylony). 

10d. (uchylony). 

10e. (uchylony). 

10f. (uchylony). 

10g. (uchylony). 

10h. Odsetki określone w ust. 10a są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do 

otwartego funduszu emerytalnego. 

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekroczyłaby 2,00 zł. 

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których 

mowa w ust. 10a. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i 

ubezpieczenie zdrowotne. 

15. (uchylony). 

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". 
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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; 

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)   
(44)

 hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat 

dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, 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. 
(45)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 

wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, 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 dwa, trzy, 

cztery i pięć lat. 
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1e. 
(46)

 Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, 

wynoszący 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o 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. 
(47)

 Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w 

jego przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia 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. 
(48)

 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 w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny lub 

w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 

ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - 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 w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny lub 

w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką 
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ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 65 lat - 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. 



- 268 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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. 
(49)

 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 podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491), ministrowi właściwemu do 

spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom 

realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczenia wychowawcze, 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 podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru 

Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom 

egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 

2018 r. poz. 138), ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie 

koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz 

art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 



- 269 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, 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.> 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub 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, z późn. zm.), 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, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego w celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio 

w załączniku I lub II do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

3c. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego niebędącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub 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, 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 w 

art. 56 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) w zakresie gromadzonym w centralnym systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
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perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), wraz z 

informacją o kodzie tytułu zatrudnienia i wysokości składek odprowadzanych z tego 

tytułu. 

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. 

4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. 

4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

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. 
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[9. 
(50)

 Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru 

Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw 

rodziny, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom 

realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczenia wychowawcze, 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 

oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z 

ust. 3a i 3c.] 

<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru 

Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na 

podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, 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 oraz ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.> 

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. 
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10aa. Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Zakład rachunku. 

10ab. Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od komornika 

sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych 

przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

10ac. W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o których 

mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

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 

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; 
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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; 

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, 
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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. 

14a. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 

c)  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

4)   
(51)

 liczbę ubezpieczonych, 

5)   
(52)

 okres rozliczeniowy. 

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. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich 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)   numer 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, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 
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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)   numer 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, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 
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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 zmierzających do skutecznego 

poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-

sprawozdawczych. 

18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi właściwemu 

do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz zawierający dane 

wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń 

społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, 

4)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   okres rozliczeniowy, 

7)   dane dotyczące płatników składek: 
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a)  numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru - numer PESEL lub serię i 

numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b)  nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

- w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym i wojewodom 

weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, a także w celu 

monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny, ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewodę realizacji świadczeń z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej, organy właściwe oraz wojewodów 

 

Art. 83d. 

 [1. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. 

Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu 

danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści 

interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<1. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych 

składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po 

usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w 

treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej.> 

2. Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, 

które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania 

wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do 

jej istoty w decyzji Zakładu. 
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[Art. 92a. 

Do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 92a. 

Do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175) 

 

Art. 9. 

[1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 

20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa 

naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, 

nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok 

podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji 

działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, 

że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie 

spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według 

miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych 

mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.] 
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<1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 

dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne 

oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca 

zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …), 

zwanej dalej „ustawą o CEIDG”. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego 

podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru 

innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną 

w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w 

formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych 

właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki 

cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania 

w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów 

ustawy o CEIDG.> 

3. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i 

niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub 

w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania 

podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. 

4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące 

oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie 

takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze 

opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok 

podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania 

podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
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osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli 

pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. 

5. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d, przepisy dotyczące 

oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 15a ustawy o podatku 

dochodowym, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa nie później niż 

do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał te przychody, albo do 

końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku 

podatkowego. 

7. 
(4)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 4-6, podatnicy mogą złożyć z wykorzystaniem 

wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 5. Podatnicy 

składający oświadczenie poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności 

Gospodarczej stosują wzór określony w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 3 

pkt 5. 

Art. 21. 

1. 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. 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. 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. 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 
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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. 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. Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 

1f. 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.] 

<1c. 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 

ustawy o CEIDG. 

1d. Podatnik, który na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą – Prawo przedsiębiorców”, 

zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 

działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty 

zawieszeniem. 

1e. Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy – 

Prawo przedsiębiorców, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 
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1f. 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 ustawy 

– Prawo przedsiębiorców, zawiadomi w postaci pisemnej właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.> 

1g. 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. 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. 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. 

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych: 
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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, 1948, 

1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<1k. Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili 

wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 36aa ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i …).> 

2. Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym: 

1)   (uchylony), 

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. 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. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące 

podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i 13. 

3a (uchylony). 

3b (uchylony). 

3c (uchylony). 

3d (uchylony). 
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4. 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. 

5. 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. 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. 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. 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 1000 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; 
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3)    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 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)    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. 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. 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. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    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 1000 euro, przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedniego, lub 
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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 

4)    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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938); 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. 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. 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 
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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 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. 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. 

 

Art. 29. 

 [1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego 

wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik 

rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty 

podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem 

działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji 

działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, 

że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie 

opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o 

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do 

wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według 

ustalonego wzoru, na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie 

opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku 

podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie 

dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal 

działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej 
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działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie 

opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o 

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do 

wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

składanego na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.> 

1a. (uchylony). 

2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują 

równocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do 

wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu. Oświadczenie to, wraz z 

wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik może 

dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o którym mowa w ust. 1. 

3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty 

podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia 

zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy 

działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca 

zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - 

według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. 

4. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym 

właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych właściwość ustala się 

według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności. 

 

Art. 34. 

1. W przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym 

roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały 

okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej 

należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w 

dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust. 2. 

2. W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą, 

podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy, 

wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie. 
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[3. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w 

formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej 

należności za każdy dzień zawieszenia. 

4. Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 

zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, nie 

mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.] 

<3. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców nie pobiera się podatku opłacanego w 

formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej 

należności za każdy dzień zawieszenia. 

4. Do podatników, którzy na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców 

zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym zawieszeniem, 

nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1577) 

Art. 256. 

§ 1. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. 

§ 2. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych 

wymienionych w art. 166, jeżeli dane te podlegają wpisowi. 

[§ 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, 

art. 165, art. 169, art. 171
(3)

 i art. 172.] 

<§ 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 

§ 3, art. 165, art. 169 i art. 172.”> 

Art. 430. 

§ 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. 

§ 2. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może 

nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne 

zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5. 
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§ 3. Równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany danych 

wymienionych w art. 318 i art. 319. 

[§ 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 324 i art. 327.] 

<§ 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 327.> 

§ 5. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu 

zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym 

określonych w uchwale zgromadzenia. 

 

Art. 551. 

§ 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może 

być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). 

§ 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. 

Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6. 

§ 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do 

skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5. 

§ 4. Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani 

spółka w upadłości. 

[§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) 

- (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w 

jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy 

w spółkę kapitałową).] 

<§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność 

gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) – (przedsiębiorca przekształcany) może 

przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową 

(spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).> 

 

[Art. 593. 
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Sprawy o przestępstwa wymienione w art. 585
(4)

 -592 należą do właściwości sądów 

rejonowych.] 

<Art. 593. 

Sprawy o przestępstwa wymienione w art. 586–592 należą do właściwości sądów 

rejonowych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) 

 

Art. 3. 

[1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).] 

<1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć 

przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, 

należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego 

przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego 

rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 

3). 

3. Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielanej przez Agencję pomocy finansowej, jest mowa o 

pracowniku, należy przez to rozumieć: 

1)   pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962); 

2)   osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z 
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którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na 

rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 

3)   właściciela pełniącego funkcje kierownicze; 

4)   wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i 

czerpiącego z niego korzyści finansowe. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049)  

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   instytucji obowiązanej - rozumie się przez to: 

a)  oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.), 

b)  instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddziały 

instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

c)  banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe, 

d)  Narodowy Bank Polski - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób 

prawnych, sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele 

kolekcjonerskie oraz na inne cele, skup złota i wymianę zniszczonych środków 

płatniczych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 

1997), 

e)  krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji pieniądza 

elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, agentów 

rozliczeniowych, krajowe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, oddziały unijnych 

instytucji płatniczych oraz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej agentów 

tych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997), 
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f)  firmy inwestycyjne, banki powiernicze, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 

r. poz. 724, 768 i 791), 

g)  zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, z późn. zm.) oraz 

spółki handlowe, o których mowa w art. 50a tej ustawy, 

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

papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, 

i)  podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier 

na automatach, 

j)  zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, w tym ubezpieczycieli krajowych, 

główne oddziały ubezpieczycieli z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 

oddziały ubezpieczycieli z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pośredników 

ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń na życie, chyba że za ich działania 

odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, 

k)   fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych i zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791), 

l)  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo-Kredytową, 

m)  operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), 

n)  notariuszy - w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami 

majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących zawód 

poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i 

jednostkach samorządu terytorialnego, prawników zagranicznych świadczących pomoc 

prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów wykonujących zawód, doradców 

podatkowych wykonujących zawód, 

o)  podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, 

p)  podmioty prowadzące działalność w zakresie wymiany walut, 
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q)  przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, 

działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, 

sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 

r)  fundacje, 

s)  stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz przyjmujące 

płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, 

również w drodze więcej niż jednej operacji, 

[t)  przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 

819), przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 15 000 euro, również gdy należność za określony towar 

jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji,] 

<t) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) przyjmujących płatności za towary w gotówce 

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro, również gdy 

należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji,> 

u)  (uchylona); 

v)   spółkę prowadzącą rynek regulowany - w zakresie prowadzenia platformy aukcyjnej, o 

której mowa w art. 3 pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

1a)  beneficjencie rzeczywistym - rozumie się przez to: 

a)  osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują 

kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której 

przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, 

b)  osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub 

posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej 

osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, 

których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub 

stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także 

podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych, 
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c)  osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku 

- w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami 

majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących 

czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

1b)  podmiocie świadczącym usługi finansowe - rozumie się przez to instytucję obowiązaną 

lub inną instytucję, która posiada siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia 

właściwego państwowego organu nadzoru nad takim podmiotem, działalność polegającą 

na: 

a)  przyjmowaniu depozytów lub innych wartości majątkowych powierzonych pod tytułem 

zwrotnym, 

b)  udzielaniu kredytów, 

c)  zawieraniu umów leasingu finansowego, 

d)  udzielaniu gwarancji i poręczeń, 

e)  obrocie na własny rachunek lub na rachunek klienta instrumentami rynku pieniężnego, 

dewizami, opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu futures, 

f)  uczestniczeniu w emisji instrumentów finansowych i świadczeniu usług związanych z taką 

emisją, 

g)  doradztwie dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej 

oraz doradztwie dotyczącym łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw, 

h)  pośrednictwie na rynku pieniężnym, 

i)  zarządzaniu portfelem lub doradztwie inwestycyjnym, 

j)  przechowywaniu instrumentów finansowych lub administrowaniu nimi, 

k)  udostępnianiu skrytek sejfowych; 

1c)  banku fikcyjnym - rozumie się przez to podmiot świadczący usługi finansowe lub 

prowadzący równoważną działalność, utworzony na terytorium państwa, w którym nie 

posiada siedziby, w taki sposób, aby występowało rzeczywiste zarządzanie nim i 

kierowanie oraz który to podmiot nie jest stowarzyszony z grupą finansową działającą w 

sposób prawnie uregulowany; 

[1d)  stosunkach gospodarczych - rozumie się przez to relacje instytucji obowiązanych z 

klientem związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 
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r. o swobodzie działalności gospodarczej, które w chwili ich nawiązywania rokują 

długotrwałą współpracę;] 

<1d) stosunkach gospodarczych – rozumie się przez to relacje instytucji obowiązanych 

z klientem związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które w chwili ich nawiązywania rokują 

długotrwałą współpracę;> 

1e)  przeprowadzaniu transakcji - rozumie się przez to wykonanie zlecenia lub dyspozycji 

klienta przez instytucję obowiązaną; 

1f)  osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby 

fizyczne: 

a)  szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, 

członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz 

innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem 

trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów 

banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił 

zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw 

państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od 

dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, 

b)  małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym 

pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i 

dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

c)  które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy 

zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także 

jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na 

rzecz tych osób 

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   transakcji - rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na 

własny, jak i na cudzy rachunek: 

a)  wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w 

rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, 

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

pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy 

rachunkami należącymi do tego samego klienta, 

d)  zamianę wierzytelności na akcje lub udziały; 

3)   wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa 

majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości; 

4)   rachunku - rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek prowadzony w instytucji 

finansowej, rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunek płatniczy prowadzony przez inny 

upoważniony podmiot, rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz 

służący do ich obsługi rachunek pieniężny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, a także rejestr uczestników funduszu i ewidencję 

uczestników funduszu inwestycyjnego; 

5)   wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie dysponowania i 

korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia 

określonej transakcji przez instytucję obowiązaną; 

6)   blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania i 

korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym 

również przez instytucję obowiązaną; w przypadku rachunku zbiorczego blokada może 

dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na takim rachunku; 

6a)  zamrażaniu - rozumie się przez to zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu 

wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób, który może 

spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, 

przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości 

majątkowych; 

7)   (uchylony); 

8)   jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także 

Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli; 

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

charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia 

bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, 

która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych 

konsekwencji tych działań, 

b)  ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw 

związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich 

przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze 

przestępczym lub udziału w takiej działalności, 

c)  nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z 

działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, 

d)  współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach 

zachowań określonych w lit. a-c 

- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone 

na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska; 

10)  finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 

244, 768 i 773); 

11)  państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii 

Europejskiej, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej; 

12)  rozporządzeniu nr 1781/2006 - rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o 

zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L 345 z 

08.12.2006, str. 1). 

 

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   produkty podwójnego zastosowania - produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu 

art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 428/2009; 

2)   uzbrojenie - broń, amunicję, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie, 

wskazane w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3; 

3)   towary o znaczeniu strategicznym - towary o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 

państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będące 

produktami podwójnego zastosowania lub uzbrojeniem; 

4)   (uchylony); 

4a)   (uchylony); 

4b)   obszar celny Unii Europejskiej - obszar celny w rozumieniu art. 4 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. 

zm.); 

4c)  kraj trzeci - państwo, którego terytorium znajduje się poza obszarem celnym Unii 

Europejskiej; 

5)   wywóz - wywóz w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 428/2009; 

5a)  usługa pośrednictwa - usługę pośrednictwa w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 

428/2009 lub - w przypadku uzbrojenia - działania dotyczące przemieszczania uzbrojenia 

pomiędzy dwoma państwami, przy czym żadnym z tych państw nie jest Rzeczpospolita 

Polska, polegające na: 

a)  negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów, 

b)  uczestnictwie, w jakiejkolwiek formie, w czynnościach związanych z wywozem, 

przywozem, tranzytem lub zawarciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki, użyczenia 

oraz wniesieniem aportu do spółki, 

c)  zakupie, sprzedaży lub transferze; 

5b)  pomoc techniczna - jakiekolwiek wsparcie techniczne, związane z naprawami, rozwojem, 

wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi usługami technicznymi 

dotyczącymi towarów o znaczeniu strategicznym, które może przyjąć formy udzielania 

instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy roboczej lub usług konsultingowych; 

6)   przywóz - wprowadzenie towaru o znaczeniu strategicznym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z kraju trzeciego; 

7)   tranzyt - tranzyt w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 428/2009 lub - w przypadku 

uzbrojenia - przemieszczanie pomiędzy państwem członkowskim Unii Europejskiej, z 



- 301 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej, i krajem trzecim lub pomiędzy krajami trzecimi, 

przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7a)  transfer wewnątrzunijny - przekazanie lub przemieszczenie towaru o znaczeniu 

strategicznym od podmiotu w jednym państwie członkowskim do podmiotu w innym 

państwie członkowskim bez opuszczania obszaru celnego Unii Europejskiej; 

8)   obrót: 

a)  wywóz, 

b)  transfer wewnątrzunijny, 

c)  usługę pośrednictwa, 

d)  pomoc techniczną, 

e)  przywóz, 

f)  tranzyt; 

8a)  podmiot - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną; 

8b)  dostawca - podmiot uprawniony do przekazania uzbrojenia; 

8c)  odbiorca - podmiot uprawniony do odbioru uzbrojenia; 

8d)  eksporter - eksportera w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 428/2009 lub - w 

przypadku uzbrojenia: 

a)  podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

który: 

–  w momencie przyjmowania deklaracji wywozowej pozostaje w stosunku umownym z 

odbiorcą w kraju trzecim i jest uprawniony do wywozu uzbrojenia lub 

–  jest uprawniony do wywozu uzbrojenia, w sytuacji gdy nie została zawarta umowa 

eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, 

b)  umawiającą się stronę zamieszkującą albo mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w przypadku gdy prawo dysponowania uzbrojeniem przynależy podmiotowi 

zamieszkującemu albo posiadającemu siedzibę poza Rzecząpospolitą Polską, na 

podstawie umowy, na której opiera się wywóz; 

8e)  importer - podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, który jest uprawniony do odbioru towaru o znaczeniu strategicznym z kraju 

trzeciego; 
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8f)  pośrednik - pośrednika w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia 428/2009 lub - w 

przypadku uzbrojenia - podmiot wykonujący usługę pośrednictwa w odniesieniu do 

uzbrojenia; 

8g)  użytkownik końcowy - podmiot deklarujący wykorzystanie towaru o znaczeniu 

strategicznym do własnej działalności; 

8h)  zezwolenie indywidualne - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia nr 

428/2009 lub, w przypadku uzbrojenia, a także innych niż wywóz form obrotu produktami 

podwójnego zastosowania, zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi w odniesieniu do 

jednego końcowego użytkownika, importera lub odbiorcy w innym państwie, dotyczące 

określonej ilości i wartości jednoznacznie określonych towarów o znaczeniu 

strategicznym; 

8i)  zezwolenie globalne - zezwolenie w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 428/2009 

lub, w przypadku uzbrojenia, a także innych niż wywóz form obrotu produktami 

podwójnego zastosowania, zezwolenie udzielone jednemu podmiotowi w odniesieniu do 

jednego lub większej liczby końcowych użytkowników, importerów lub odbiorców w 

innym państwie lub państwach, dotyczące określonych typów lub kategorii towarów o 

znaczeniu strategicznym; 

9)   (uchylony); 

10)  organ kontroli obrotu - ministra właściwego do spraw gospodarki; 

11)  organy opiniujące - ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, a w odniesieniu do materiałów 

jądrowych, technologii jądrowych oraz innych produktów podwójnego zastosowania, w 

zakresie których jest właściwy ze względu na zakres swojego działania - także Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki; 

12)  organ monitorujący - Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

[13)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<13) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 
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[Art. 32. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 32. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 i 

2056) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej;] 

<1) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

2)   produkcie - należy przez to rozumieć dostarczaną przez przedsiębiorcę, zarówno 

odpłatnie, jak i nieodpłatnie, rzecz ruchomą przeznaczoną do użytku konsumentów lub 

nadającą się do takiego użytku; produktem jest zarówno rzecz nowa, jak i używana lub 

naprawiana bądź regenerowana; w rozumieniu ustawy produktem nie są jednak rzeczy 

używane wprowadzane na rynek jako antyki albo rzeczy wymagające naprawy lub 

remontu przed użyciem, jeżeli dostarczający powiadomił konsumenta o właściwościach 

rzeczy; 

2a)  zasadniczych wymaganiach - należy przez to rozumieć zasadnicze wymagania, o których 

mowa w art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32); 

3)   usługach - należy przez to rozumieć czynności świadczone przez przedsiębiorców na 

rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej lub zbiorowej; 

4)   dokumentach normalizacyjnych - należy przez to rozumieć normy i specyfikacje 

techniczne ustalające zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych 



- 304 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rodzajów działalności lub jej wyników oraz środki i kryteria sprawdzania zgodności z 

nimi produktów i usług; 

5)   jakości - należy przez to rozumieć ogół właściwości produktów lub usług, które wiążą się 

z ich zdolnością do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb 

konsumenta; 

6)   konsumencie - należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459); 

7)   kontroli - należy przez to rozumieć zespół czynności wykonywanych w toku 

postępowania kontrolnego w celu realizacji zadań i kompetencji określonych w ustawie 

lub w przepisach odrębnych; 

8)   kontrolowanym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, którego działalność jest 

kontrolowana; 

9)   zabezpieczeniu - należy przez to rozumieć czynności wykonywane w celu zachowania w 

niezmienionym stanie rzeczy lub dokumentów objętych kontrolą albo w celu 

zabezpieczenia nienaruszalności pomieszczeń kontrolowanego i środków przewozowych; 

10)  inspektorze - należy przez to rozumieć pracownika Inspekcji upoważnionego do 

przeprowadzenia kontroli; 

11)  przedstawicielu - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania 

kontrolowanego lub przez niego zatrudnioną przy wykonywaniu czynności związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Art. 18. 

1. Wojewódzki inspektor, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, może: 

1)   zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie 

wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie 

świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli 

jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes 

gospodarczy państwa; 

2)   nakazać przedsiębiorcy, w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w art. 17 ust. 

3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, 1948, 1961 i 2007 oraz z 2017 r. poz. 624), wstrzymanie 

wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu w jego punktach sprzedaży całej partii 
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artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości 

może odnosić się do całej partii produkcyjnej artykułu rolno-spożywczego. 

[2. W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819), wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze 

decyzji, niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.] 

<2. W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wojewódzki inspektor może zarządzić w toku 

kontroli, w drodze decyzji, niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.> 

3. Wojewódzki inspektor może upoważnić inspektora do wydania w jego imieniu w toku 

kontroli decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

5. Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala 

się według miejsca przeprowadzania kontroli. 

6. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotyczące zafałszowania 

artykułów rolno-spożywczych, podaje się do publicznej wiadomości, z pominięciem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 

 

[Art. 22b. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 22b. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, 1555 

i 2201)  

Art. 9. 

1. Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy 

lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez 
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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. z 2016 r. poz. 893 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 60).] 

<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 z państwa członkowskiego, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

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: 

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; 
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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 2017 r. poz. 570). 

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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2212) 

Art. 12. 

[1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania 

i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi 
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jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Podjęcie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu 

artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego, z zastrzeżeniem ust. 2.> 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 

1)   rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie 

prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na 

znakowaniu i pakowaniu jaj; 

1a)  producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw 

winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 28 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859 oraz z 2017 r. poz. 624); 

2)   podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-

spożywczymi. 

3. [Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej; 

zgłoszenie zawiera:] 

 <Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności, o której 

mowa w ust. 1; zgłoszenie zawiera:> 

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego; 

1a)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile zgłaszający 

taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

[2)   określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności 

eksportowej;] 

<2) określenie przedmiotu działalności, o której mowa w ust. 1, w tym informację o 

działalności eksportowej;> 

3)   wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-

spożywczych. 

3a. (uchylony). 

4. Wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy 

zgłosić: 

1)   zmianę danych, o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania; 
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[2)   zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, w terminie 

7 dni od dnia jej zaprzestania.] 

<2) zaprzestanie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od 

dnia jej zaprzestania.> 

Art. 15b. 

 1. Technika automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, 

wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 

3, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1249/2008", wymaga zatwierdzenia 

przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych dokonywanego na wniosek 

podmiotu zainteresowanego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

[1)   imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

podmiotu zainteresowanego, z tym że w przypadku gdy podmiotem zainteresowanym jest 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 

zamieszkania tej osoby - miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż 

adres i miejsce zamieszkania tej osoby;] 

<1) imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

podmiotu zainteresowanego, z tym że w przypadku gdy podmiotem 

zainteresowanym jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej 

osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce 

zamieszkania tej osoby;> 

2)   określenie rzeźni, w której zostanie przeprowadzony test certyfikacyjny, o którym mowa 

w części A załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008; 

3)   wskazanie typu urządzenia do automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, nazwę 

producenta tego urządzenia i rok jego produkcji. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie przekazuje wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, który: 

1)   przygotowuje informacje, o których mowa w części B załącznika II do rozporządzenia nr 

1249/2008; 
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2)   organizuje test certyfikacyjny, o którym mowa w części A załącznika II do 

rozporządzenia nr 1249/2008; 

3)   przygotowuje informacje, o których mowa w tiret pierwsze-trzecie części C załącznika II 

do rozporządzenia nr 1249/2008. 

4. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych niezwłocznie 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje, o których mowa 

w części B załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008 i tiret pierwsze-trzecie części C 

załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008. 

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje instytutowi badawczemu 

prowadzącemu badania i analizy związane z jakością żywności informacje, o których 

mowa w tiret pierwsze-trzecie części C załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008. 

6. Instytut, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza analizę ilościową wyników testu 

certyfikacyjnego, o której mowa w tiret czwarte części C załącznika II do rozporządzenia 

nr 1249/2008, oraz ocenę dokładności technik automatycznej klasyfikacji, o których 

mowa w tiret piąte części C załącznika II do rozporządzenia nr 1249/2008, i niezwłocznie 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych wyniki tej analizy i oceny. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zatwierdza, w drodze decyzji, technikę 

automatycznej klasyfikacji tusz wołowych, jeżeli wyniki analizy i oceny, o których mowa 

w ust. 6, spełniają wymagania określone w części A załącznika II do rozporządzenia nr 

1249/2008. 

8. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje kopię decyzji, o której mowa w 

ust. 7, Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

Art. 17b. 

1. Inspekcja wydaje świadectwa potwierdzające pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych 

osobników męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych, o których 

mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących warunków udzielania specjalnych 

refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach 

Unii Europejskiej dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w 

sektorze wołowiny i cielęciny. 

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, są wydawane na wniosek przedsiębiorcy, złożony 

na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Inspekcję, po dokonaniu oceny mięsa 

wołowego w zakresie potwierdzenia jego tożsamości. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

1)   nazwę, siedzibę i adres albo imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

wnioskodawcy; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   informacje o: 

a)  dacie i miejscu uboju oraz liczbie zwierząt przeznaczonych do uboju, jeżeli wnioskodawca 

dokonuje uboju, 

b)  dacie i miejscu uboju, liczbie zwierząt przeznaczonych do uboju oraz dacie i miejscu 

odkostnienia mięsa i liczbie tusz przeznaczonych do odkostnienia mięsa, jeżeli 

wnioskodawca dokonuje odkostnienia, 

c)  państwie przeznaczenia. 

4. Do oceny mięsa wołowego i wydawania świadectw, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 

31 ust. 2 i 3 oraz 5-7 stosuje się odpowiednio. 

5. Za dokonanie czynności związanych z oceną mięsa wołowego, przeprowadzenie badań 

laboratoryjnych i wydanie świadectw, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w 

wysokości równej opłacie za dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wydanie świadectwa jakości 

handlowej, w sposób i w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

31 ust. 8 pkt 2. 

Art. 25. 

[1. Kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza pracownik Inspekcji po 

okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.] 

<1. Kontrolę przeprowadza pracownik Inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej oraz 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.> 

2. Pracownik Inspekcji może także: 

1)   przeprowadzić kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych 

spoza państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, w tym kontrolę graniczną tych artykułów, 

2)   dokonać oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
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3)   przeprowadzić kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-

spożywczych 

- po okazaniu legitymacji służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli. 

3. Imienne okresowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera: 

1)   wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę; 

3)   datę i miejsce wystawienia tego upoważnienia; 

4)   imię i nazwisko pracownika Inspekcji uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz 

numer jego legitymacji służbowej; 

5)   określenie zakresu przedmiotowego przeprowadzanej kontroli; 

6)   oznaczenie okresu obowiązywania tego upoważnienia; 

7)   podpis osoby udzielającej tego upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

pełnionej funkcji. 

[4. Do imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie stosuje się 

przepisów art. 79a ust. 6 pkt 5, 7 i 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819). 

5. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. 

a, odbywa się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki, a w razie jego 

nieobecności - osoby przez niego upoważnionej.] 

<4. Do imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie stosuje się 

przepisów art. 49 ust. 7 pkt 5, 7 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …). 

5. Kontrolę, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a, przeprowadza się w obecności 

kierownika kontrolowanej jednostki, a w razie jego nieobecności – osoby przez niego 

upoważnionej.> 

[6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności podmiotów 

niebędących przedsiębiorcami.] 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

imiennego okresowego upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie 

zapewnienie rzetelnej kontroli artykułów rolno-spożywczych oraz spełnienie przez to 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a79(a)u6p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a79(a)u6p7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a79(a)u6p9&full=1
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upoważnienie wymagań dotyczących treści upoważnień do przeprowadzenia kontroli 

wynikających z przepisów dotyczących działalności gospodarczej. 

 

[Art. 27a. 

1. Zabezpieczenie dokumentów i innych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust. 2, następuje przez 

dokonanie co najmniej jednej z następujących czynności: 

1)   oddanie ich na przechowanie jednostce kontrolowanej w oddzielnym i opieczętowanym 

schowku lub pomieszczeniu; 

2)   opieczętowanie ich i oddanie za pokwitowaniem na przechowanie kierownikowi lub 

innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej; 

3)   zabranie ich za pokwitowaniem do przechowania przez organ Inspekcji - w przypadku 

braku możliwości zabezpieczenia i przechowywania w jednostce kontrolowanej. 

2. Zabezpieczenie artykułów rolno-spożywczych polega na oddaniu ich pod nadzór 

kierownikowi lub innemu pracownikowi kontrolowanej jednostki z zakazem wprowadzenia 

tych artykułów do obrotu. 

3. Zabezpieczenie pomieszczeń następuje przez ich zamknięcie i opieczętowanie lub 

zaplombowanie. 

4. Zmiana sposobu zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3, albo ich 

zdjęcie wymaga pisemnej zgody wojewódzkiego inspektora udzielonej na wniosek 

jednostki kontrolowanej. 

5. Odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 4, następuje w drodze decyzji.] 

 

<Art. 27a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie nieuregulowanym w 

art. 25–27 stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.> 

Art. 35. 

1. Pracownicy Inspekcji mogą pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej 

określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych 

przedsiębiorców. 

2. Oprócz pracowników Inspekcji: 

1)   próbki artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju mogą pobierać również osoby 

posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-
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spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją 

kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora, 

2)   klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych mogą ustalać również osoby posiadające wiedzę 

praktyczną i teoretyczną z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, 

potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez 

Głównego Inspektora, 

3)   klasy jakości świeżych owoców i warzyw mogą ustalać również osoby, które odbyły 

szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw: 

a)  przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora lub podmiot upoważniony przez 

Głównego Inspektora lub 

b)  o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a [rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 

543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 157 z 15.6.2011) w odniesieniu do 

sektora owoców i warzyw]  <rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 

z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw 

oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157 z 15.6.2011)> oraz 

sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego 

państwa, 

4)   pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-

spożywczych mogą również osoby, wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, 

wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna 

- wpisane do rejestru rzeczoznawców, zwane dalej "rzeczoznawcami". 

2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest zdawany co 3 lata. 

2b. Upoważnienie do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, może 

być wydane, jeżeli podmiot ubiegający się o to upoważnienie zapewnia: 

1)   odpowiednie warunki kadrowe do prowadzenia szkoleń w tym zakresie, w szczególności 

posiadanie przez osoby prowadzące szkolenia odpowiednich kwalifikacji: ukończenia 

studiów wyższych oraz posiadania wiedzy teoretycznej i co najmniej 5-letniego 

doświadczenia zawodowego z zakresu zagadnień objętych przedmiotem szkolenia; 

2)   przeprowadzenie szkoleń zgodnie z programem szkolenia odpowiadającym warunkom 

określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 38. 
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2c. O wydaniu upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w ust. 2 

pkt 3, rozstrzyga Główny Inspektor, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego 

się o to upoważnienie. 

2d. Wniosek o wydanie upoważnienia do prowadzenia szkoleń, poza elementami podania 

określonymi w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiera: 

1)   program szkolenia; 

2)   imiona i nazwiska osób mających prowadzić szkolenia oraz wskazanie posiadanych przez 

nie kwalifikacji do prowadzenia takich szkoleń. 

2e. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby mające 

prowadzić szkolenia kwalifikacji do ich prowadzenia. 

2f. Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia szkoleń w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli upoważniony podmiot nie spełnia 

wymagań, o których mowa w ust. 2b pkt 1 lub 2. 

3. Rejestr rzeczoznawców prowadzi, według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów 

rolno-spożywczych, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

rzeczoznawcy albo - w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - wojewódzki inspektor właściwy dla województwa 

mazowieckiego. 

4. Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców wydaje 

wojewódzki inspektor prowadzący rejestr rzeczoznawców. 

5. Osobie wpisanej do rejestru rzeczoznawców wojewódzki inspektor wydaje zaświadczenie o 

wpisie oraz imienną pieczęć. 

Art. 40. 

1. Kto: 

1)   (uchylony), 

2)   (uchylony), 

3)   stosuje do oceny lub ustalenia klas jakości artykułów rolno-spożywczych urządzenia, 

które nie uzyskały pozytywnej opinii właściwej jednostki, 

4)   składuje lub transportuje artykuły rolno-spożywcze w sposób niezapewniający utrzymania 

ich właściwej jakości handlowej, 
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5)   nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania 

prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub 

obrotu artykułami rolno-spożywczymi 

- podlega karze grzywny. 

2. Kto: 

1)   nie prowadzi klasyfikacji jaj zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 589/2008 oraz pkt II 

części VI załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 

produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 

234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 

671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", albo prowadzi ją 

niezgodnie z tymi przepisami, 

2)   nie klasyfikuje, nie pakuje lub nie znakuje jaj zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 

589/2008, 

3)   nie znakuje opakowań transportowych zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 589/2008, 

4)   wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jaja nieoznakowane 

zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 589/2008, 

5)   nie znakuje jaj kodem producenta zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 589/2008, 

6)   będąc producentem, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 

589/2008, 

7)   prowadząc punkt odbioru, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 

589/2008, 

8)   prowadząc zakład pakowania, nie prowadzi ewidencji zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 

589/2008 

- podlega karze grzywny. 

3. (uchylony). 

4. Kto: 

1)   prowadząc rzeźnię: 

a)  nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub przechowuje ją 

niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 

czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa 
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drobiowego (Dz. Urz. UE L 157 z 17.06.2008, str. 46, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 543/2008", 

b)  nie prowadzi systematycznej kontroli zawartości wody wchłoniętej albo prowadzi ją 

niezgodnie z przepisami art. 16 ust. 1-3 i art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 543/2008 lub nie 

podejmuje czynności określonych w art. 16 ust. 1-3 i art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 

543/2008, 

2)   będąc producentem, nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo prowadzi lub 

przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008, 

3)   prowadząc zakład wylęgu drobiu, nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji albo 

prowadzi lub przechowuje ją niezgodnie z przepisami art. 12 ust. 4 rozporządzenia nr 

543/2008, 

4)   prowadząc rzeźnię: 

a)  wprowadza do obrotu kurczaki mrożone lub głęboko mrożone, o zawartości wody 

przekraczającej wartości nieuniknione ze względów technologicznych, oznaczone za 

pomocą metody analizy opisanej w załączniku VI lub w załączniku VII rozporządzenia nr 

543/2008, 

b)  wprowadza do obrotu kurczaki mrożone lub głęboko mrożone, oraz: 

-  nie pobiera próbek w celu monitorowania wchłaniania wody w procesie schładzania oraz 

zawartości wody w kurczakach mrożonych lub głęboko mrożonych, 

-  nie rejestruje lub nie przechowuje przez okres jednego roku wyników kontroli, o której 

mowa w art. 15 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia nr 543/2008, 

-  nie oznakowuje każdej partii w sposób umożliwiający ustalenie daty produkcji lub nie 

zamieszcza daty produkcji partii w dokumentacji produkcji, 

c)  nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2008 

- podlega karze grzywny. 

4a. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 485/2008, nie 

udostępnia dokumentów lub nie udziela informacji objętych zakresem kontroli 

- podlega karze grzywny. 

4b. Kto: 

1)   prowadzi klasyfikację tusz wieprzowych lub wołowych nie posiadając uprawnień 

rzeczoznawcy, 

2)   wykonuje czynności związane z klasyfikacją lub ustalaniem masy tusz wieprzowych 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w: 
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a)  części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub 

b)  art. 22 i art. 23 oraz załączniku IV do rozporządzenia nr 1249/2008, 

3)   wykonuje czynności związane z klasyfikacją tusz wołowych niezgodnie z wymaganiami 

określonymi w: 

a)  części A załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub 

b)  art. 2 i art. 13 oraz załączniku I i III do rozporządzenia nr 1249/2008, lub 

c)  (uchylona), 

d)  (uchylona), 

4)   nie dokumentuje w sposób określony w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych albo niewłaściwie dokumentuje czynności z zakresu klasyfikacji lub 

ustalania masy tusz wieprzowych lub wołowych 

- podlega karze grzywny. 

4c. Kto, prowadząc rzeźnię świń: 

1)   nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wieprzowych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 lub w art. 21 i art. 

22 rozporządzenia nr 1249/2008, 

2)   nie przechowuje dokumentacji z czynności nadawania klas tuszom wieprzowym przez 

okres, o którym mowa w art. 36 ust. 5, 

3)   nie poddaje klasyfikacji tusz wieprzowych metodami klasyfikacji zatwierdzonymi decyzją 

[Komisji Europejskiej] <Komisji> 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającą 

metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. WE L 74 z 19.03.2005, str. 62), 

4)   nie znakuje tusz wieprzowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia nr 1249/2008, 

5)   nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie określonym 

w art. 15a ust. 3e 

- podlega karze grzywny. 

4d. Kto, prowadząc rzeźnię bydła: 

1)   nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu masy tusz wołowych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w: 

a)  części A załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013, 

b)  art. 6, art. 7 i art. 10 rozporządzenia nr 1249/2008 lub załączniku I do tego rozporządzenia, 

c)  (uchylona), 

2)   nie przechowuje dokumentacji z czynności nadawania klas tuszom wołowym w okresie, o 

którym mowa w art. 36 ust. 5, 
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3)   nie przekazuje dostawcom zwierząt wyników klasyfikacji tusz wołowych zgodnie z art. 7 

ust. 2 rozporządzenia nr 1249/2008, 

4)   nie znakuje tusz wołowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 1249/2008, 

5)   nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 15a ust. 3c lub 3d, w terminie określonym 

w art. 15a ust. 3e, 

6)   nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1249/2008, 

7)   stosuje do klasyfikacji tusz wołowych technikę automatycznej klasyfikacji, która nie 

uzyskała zatwierdzenia na podstawie art. 15b ust. 7 

- podlega karze grzywny. 

4e. Kto: 

1)   prowadząc rzeźnię, nie klasyfikuje bydła w wieku poniżej 12. miesiąca życia zgodnie z 

pkt II części I załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013, 

2)   nie znakuje zgodnie z pkt III i IV części I załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013 

mięsa z pkt I części I załącznika VII do tego rozporządzenia 

- podlega karze grzywny. 

5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-4e, następuje w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 206) 

 

Art. 3. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania 

alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 

1997 i 2255) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie 

wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. 

2. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
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działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów 

tytoniowych.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub 

odwadniania alkoholu etylowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

…) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie 

wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. 

2. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów 

tytoniowych.> 

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, 

skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wykonujący działalność gospodarczą 

w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest obowiązany spełniać następujące 

warunki: 

1)   wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie: 

a)  częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych, 

b)  metody badań, 

c)  sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym; 

2)   dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, 

magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: 

a)  linii technologicznych, 

b)  dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, 

c)  stanowisk pracy; 

3)   wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości; 

4)   zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele paszowe lub 

inne cele rolnicze albo go utylizować, w przypadku przedsiębiorców prowadzących wyrób 

alkoholu etylowego; 

5)   posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana 

działalność gospodarcza. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, powinny spełniać wymagania 
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określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie 

środowiska. 

5. Działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz produkcji 

wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za 

przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku 

przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za 

przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. 

 

Art. 6. 

1. Wpisowi do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, podlegają następujące dane: 

1)   firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP); 

2)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem; 

3)   określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; 

4)   data dokonania wpisu. 

2. Rejestry mogą być prowadzone w systemie informatycznym. 

3. Rejestry są jawne. 

4. Organ prowadzący rejestry wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze. 

<5. Organ prowadzący rejestry prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 

<Art. 6a. 

1. Organ prowadzący rejestry jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do 

rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. 

2. Jeżeli organ prowadzący rejestry nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może 

rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu. Nie 

dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku 
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o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej 

sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia 

wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

[Art. 7. 

Organ prowadzący rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wydaje decyzję o zakazie 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku 

cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, ze względu na 

naruszenie przepisów prawa, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.] 

 

<Art. 7. 

1. Organ prowadzący rejestry wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności w przypadkach: 

1) gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lub 4, 

niezgodne ze stanem faktycznym; 

2) gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; 

3) stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę; 

4) cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na: 

a) zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

b) kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe, 

c) prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem, 

d) nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono 

skład podatkowy. 
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2. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 organ prowadzący rejestry 

wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń. 

3. Organ prowadzący rejestry powiadamia ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o wydanej decyzji, o której mowa w ust. 1.> 

 

<Art. 7a. 

1. Decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1, organ prowadzący 

rejestry z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru. 

 

Art. 7b. 

1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o 

której mowa w art. 7 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji 

określonej w art. 6a ust. 2. 

Art. 7c. 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla przedsiębiorcę z rejestru 

na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po 

uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. 

 

Art. 7d. 

W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, 

oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz wytwarzania 

wyrobów tytoniowych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475) 

 

Art. 13. 

1. Opakowanie jednostkowe kosmetyku powinno być oznakowane w sposób widoczny i 

czytelny, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania. 

2. Oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku, z zastrzeżeniem ust. 3, umieszczone 

na pojemniku i opakowaniu jednostkowym zewnętrznym zawiera następujące informacje: 

1)   nazwę handlową kosmetyku; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, a także nazwę państwa, jeżeli kosmetyk 

jest produkowany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich Unii 

Europejskiej; informacje te mogą być skrócone, pod warunkiem że umożliwiają 

identyfikację producenta; 

3)   ilość nominalną kosmetyku w opakowaniu w jednostkach masy lub objętości w 

momencie pakowania, z wyjątkiem oznakowania: 

a)  opakowań zawierających mniej niż 5 gramów lub 5 mililitrów, 

b)  bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku, 

c)  stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, na których nie podaje się masy i 

objętości, jeżeli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych 

umieszczonych w tych opakowaniach zbiorczych; przy czym opakowania zbiorcze muszą 

zawierać czytelną informację o liczbie opakowań jednostkowych, chyba że liczba 

opakowań jednostkowych jest dobrze widoczna z zewnątrz lub wyroby są sprzedawane 

pojedynczo; 

4)   termin trwałości, do którego kosmetyk, przechowywany we wskazanych przez producenta 

warunkach, zachowuje w pełni swoje właściwości i odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1, 

określony zwrotem "najlepiej zużyć przed końcem" i następującym po nim oznaczeniem 

odpowiednio miesiąca i roku lub dnia, miesiąca i roku albo informacją o miejscu 

umieszczenia tego terminu na opakowaniu; jeżeli jest to niezbędne ze względu na 

właściwość kosmetyku, należy wskazać warunki zapewniające zachowanie jego 

przydatności do użycia; podanie terminu trwałości nie jest wymagane, jeżeli minimalny 

okres przydatności kosmetyku do użycia wynosi więcej niż 30 miesięcy; w tym 

przypadku należy umieścić znak graficzny określony w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz podać, 

wyrażony w miesiącach lub latach, czas, w jakim od otwarcia opakowania kosmetyk 

może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika; 
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5)   szczególne ostrzeżenia przy stosowaniu kosmetyku, jeżeli kosmetyk jest przeznaczony do 

stosowania przez osoby wykorzystujące ten kosmetyk w ramach wykonywanego zawodu 

zgodnie z jego przeznaczeniem - dodatkowo inne konieczne ostrzeżenia; 

6)   numer partii lub inne dane pozwalające na identyfikację partii kosmetyku; 

7)   funkcję kosmetyku, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z jego prezentacji; 

8)   wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym 

Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem "składniki" lub 

"ingredients", obejmujący: 

a)  składniki w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania, przy czym 

składniki w stężeniach poniżej 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po 

składnikach w stężeniach większych niż 1%, 

b)  kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem "zapach" lub "aromat" lub ich 

odpowiednimi nazwami przyjętymi w INCI, z uwzględnieniem substancji w nich 

występujących, które zostały umieszczone na liście, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, i 

muszą być wymienione niezależnie od funkcji, jaką pełnią w kosmetyku, 

c)  numery barwników, które mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej 

kolejności, zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do 

stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu 

odcieniach kolorów, jest dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników, po 

oznaczeniu znakiem graficznym "+/-". 

3. Jeżeli jest to niemożliwe ze względu na wielkość kosmetyku, informacja wymieniona w 

ust. 2 pkt 6 może być umieszczona tylko na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym. 

4. Informacje wymienione w ust. 2 pkt 8 mogą być umieszczone tylko na opakowaniu 

jednostkowym zewnętrznym. 

5. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 7 ust. 1, przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazw jednego lub kilku 

składników kosmetyku, w wykazie składników określonym w ust. 2 pkt 8 zamiast nazwy 

składnika umieszcza się jego numer. 

[6. Jeżeli ze względu na wielkość lub kształt opakowania nie jest możliwe podanie na 

opakowaniu jednostkowym zewnętrznym ostrzeżeń lub informacji, o których mowa w ust. 

2 pkt 5 i 8, mogą one być podane na dołączonej ulotce, nalepce, taśmie lub kartce. W tym 

przypadku na pojemniku lub opakowaniu jednostkowym zewnętrznym umieszcza się 

skróconą informację lub znak graficzny wskazujący na dołączenie tych informacji.] 
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<6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

7. Jeżeli ze względu na wielkość lub kształt opakowania nie jest możliwe, aby informacje 

wymienione w ust. 2 pkt 8 były podane na dołączonej ulotce, nalepce, taśmie lub kartce, 

informacje te powinny być umieszczone bezpośrednio na pojemniku lub w miejscu 

dostępnym dla kupującego, w którym kosmetyk jest wystawiony do sprzedaży. 

8. Jeżeli kosmetyk nie jest pakowany w opakowanie zbiorcze, ale jest pakowany w punkcie 

sprzedaży na prośbę kupującego lub jest pakowany zbiorczo do bezpośredniej sprzedaży, 

informacje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 oraz 4-8 powinny być umieszczone na 

pojemniku lub opakowaniu, w którym kosmetyk jest wystawiony do sprzedaży. 

9. Jeżeli producent umieścił na pojemniku lub opakowaniu jednostkowym zewnętrznym 

więcej niż jeden adres producenta, to adres, pod którym przechowywane są informacje o 

kosmetyku, o których mowa w art. 11 ust. 1, powinien być podkreślony. 

10. Producent może umieścić na pojemniku, opakowaniu jednostkowym zewnętrznym lub 

dołączonej ulotce, nalepce, taśmie lub kartce informację, że kosmetyk nie był testowany 

na zwierzętach jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie wykonywali i nie 

zlecali wykonania testów na zwierzętach kosmetyku, jego prototypu ani żadnego z jego 

składników oraz gdy nie zawiera on składników testowanych na zwierzętach przez innych 

producentów w celu wytworzenia nowych kosmetyków. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 

z późn. zm.) 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(pkt 1 – 19 pominięto) 

20)  podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to: 

[a)  przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255) oraz przedsiębiorcę 

zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność 

wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, 

ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 
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b)  jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,] 

<a) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ...), a także osoby 

prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu 

lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego, 

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,> 

c)  osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska 

w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; 

(pkt 21- 50 pominięto) 

Art. 181. 

1. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia: 

1)   zintegrowanego; 

2)   na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

3)   (uchylony); 

4)   na wytwarzanie odpadów; 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony). 

1a. Organ ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym 

pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości. 

2. (uchylony). 

3.  (uchylony). 

[4. Do pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie stosuje się art. 

11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

Art. 269a. 

 1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

przeciwdziałania awarii przemysłowej, obejmujące wszystkie działania, w tym kontrole w 
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terenie, kontrole zastosowanych w zakładzie środków, systemów i raportów oraz 

dokumentów dotyczących działań następczych, a także działania niebędące kontrolą w 

terenie, prowadzi właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej. 

[2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w terenie prowadzą: 

1)   w zakładzie o zwiększonym ryzyku - komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 

Pożarnej; 

2)   w zakładzie o dużym ryzyku - komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży 

Pożarnej z udziałem osób upoważnionych do kontroli przez komendanta wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej.] 

<2. Właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska mogą prowadzić wspólnie kontrole w terenie w zakresie przestrzegania 

przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej. W przypadku 

prowadzenia kontroli wspólnej nie stosuje się przepisu art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, chyba że jest prowadzona kontrola 

przedsiębiorcy przez inny organ kontroli.> 

3. W ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi 

się kontrole planowe w terenie: 

1)   co najmniej raz na 3 lata - w zakładach o zwiększonym ryzyku; 

2)   co najmniej raz w roku - w zakładach o dużym ryzyku. 

4. Kontrole planowe w terenie, o których mowa w ust. 3, prowadzi się zgodnie z rocznym 

planem kontroli, który uwzględnia: 

1)   ogólną ocenę znaczących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa; 

2)   obszar objęty planem kontroli; 

3)   wykaz zakładów, o którym mowa w art. 269a ust. 3; 

4)   wykaz grup zakładów, o których mowa w art. 264d ust. 1; 

5)   wykaz zakładów, dla których potencjalne zewnętrzne zagrożenia mogą zwiększyć ryzyko 

lub pogłębić skutki awarii przemysłowej; 

6)   procedury przeprowadzania kontroli planowych z uwzględnieniem opracowania 

programów kontroli planowych; 

7)   procedury przeprowadzania kontroli pozaplanowych; 

8)   postanowienia dotyczące wspólnej kontroli organów, o których mowa w art. 269a ust. 2. 
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5. Właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej na podstawie rocznego planu kontroli 

sporządza programy kontroli planowych, obejmujące częstotliwość kontroli w terenie dla 

zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku. 

6. Właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej może odstąpić od przeprowadzenia kontroli 

planowej w terenie, o której mowa w ust. 3, jeżeli z uzgodnionego pomiędzy 

komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a wojewódzkim inspektorem 

ochrony środowiska wykazu, o którym mowa w art. 269a ust. 3, wynika, że wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska zaplanował kontrolę danego zakładu ujętego w tym 

wykazie. 

7. W terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli na terenie zakładu o zwiększonym 

ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, która wykazała istotne naruszenie w zakresie 

przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej, 

przeprowadza się powtórną kontrolę. 

8. Niezależnie od kontroli planowych w terenie, o których mowa w ust. 3, przeprowadza się 

kontrole pozaplanowe, w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencje, 

wystąpienia awarii przemysłowej oraz stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 976) 

Art. 16c. 

1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania 

pod względem zgodności z wymaganiami okresowo, przed i po zainstalowaniu oraz po 

naprawie określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, jeżeli to wynika z wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, wymaga uzyskania zezwolenia na 

wykonywanie tej działalności, zwanego dalej "zezwoleniem". 

2. Organem właściwym w sprawach zezwoleń jest Prezes. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien: 

1)   dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do wykonywania 

instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych; 
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2)   dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania instalacji lub 

napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych; 

3)   być niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi. 

4. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, który zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 

[2)   numer REGON i numer identyfikacji podatkowej;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   wskazanie rodzaju przyrządów pomiarowych co do których mają być wykonywane 

instalacje lub naprawy oraz sprawdzanie; 

4)   wskazanie miejsca świadczenia usług; 

5)   określenie zakresu świadczonych usług. 

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa 

w ust. 3. 

[Art. 22o. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z 

późn. zm.).] 

<Art. 22o. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …). 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 

oraz z 2017 r. poz. 2056) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

2)   eksporcie produktów - rozumie się przez to wywóz produktów z terytorium kraju na 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; 
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3)   imporcie produktów - rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium państwa 

niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na 

terytorium kraju; 

3a)  (uchylony); 

4)   Narodowym Funduszu - rozumie się przez to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   odzysku - rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach; 

7a)  (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   opłacie produktowej - rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

9a)  posiadaczu odpadów - rozumie się przez to posiadacza odpadów w rozumieniu przepisów 

o odpadach; 

[9b)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z 

późn. zm.), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym 

na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;] 

<9b) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), 

dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na 

potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;> 

9c)  produktach - rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów 

wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część 

składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów; 

10)  recyklingu - rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach; 

11)  regeneracji olejów odpadowych - rozumie się przez to regenerację w rozumieniu 

przepisów o odpadach; 

11a)  terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

11b)  (uchylony); 

11c)  (uchylony); 
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11d)  (uchylony); 

11e)  wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów - rozumie się przez to wywóz produktów z 

terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

11f)  wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów - rozumie się przez to przywóz produktów 

z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na 

terytorium kraju; 

11g)  (uchylony); 

12)  wojewódzkich funduszach - rozumie się przez to wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 

12a)  wprowadzenie na rynek krajowy - rozumie się przez to wprowadzenie na terytorium 

kraju; 

13)  (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   gmina - także związek międzygminny i porozumienie międzygminne; 

2)   niezbędne przychody - wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, 

zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem 

wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych oraz osiągnięcie zysku; 

3)   odbiorca usług - każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie 

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym; 

3a)  osoba korzystająca z lokalu - osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę 

korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym; 
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[4)   przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz 

gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego 

rodzaju działalność;] 

<4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

…), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność;> 

5)   przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej; 

6)   przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym; 

7)   sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

8)  ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a)  wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 

b)  ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III 

rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) oraz w 

przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 

668 i 1566), 

c)  wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 

odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, 

prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody 

lecznicze i termalne, 

d)  wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, 
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e)  wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do 

górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu 

są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z 

wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów 

górniczych, 

f)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach 

przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj substancji 

zawartych w tych wodach przekraczają wartości ustalone w warunkach wprowadzania 

ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, 

g)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych 

organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub 

organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów 

w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni 

użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu; 

9)   ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z 

tych budynków; 

10)  
(4)

 ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów 

atmosferycznych, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych 

gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych; 

11)  
(5)

 ścieki przemysłowe - ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi 

lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z 

prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową 

lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 

urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; 

12)  taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania; 

13)  taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu 

rozliczeń za świadczone usługi; 
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14)  urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków; 

15)  urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, 

znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym; 

16)  urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody; 

17)  właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego; 

18)  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi: 

a)  wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania 

żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest 

dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach, 

b)  wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, 

przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

19)  wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się 

na każdym przyłączu wodociągowym; 

20)  zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegającą na odprowadzaniu i 

oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; 

21)  zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i 

dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

 

Art. 16. 

1. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków 

jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) w drodze decyzji. 

2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, które: 

[1)   ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub 

przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;] 

<1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub 

przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 
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zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ...);> 

2)   posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości 

niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków; 

3)   posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o której mowa w ust. 1. 

3. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach 

określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

 

Art. 18b. 

1. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. 

2. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

[3. Do zezwoleń nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).] 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w formie elektronicznej ewidencję 

udzielonych i cofniętych zezwoleń. 

Art. 18e. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej 

działalności z udzielonym zezwoleniem. 

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). 

3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do: 

1)   wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniach i godzinach, w 

których jest lub powinna być wykonywana działalność objęta zezwoleniem; 

2)   żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli. 

4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania go podczas kontroli. 
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5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić do dokonywania kontroli, o której 

mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju 

działalności. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

[6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o 

stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia i skróty oznaczają: 

1)   Program DOKE (Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych) - system 

polegający na wzajemnych okresowych rozliczeniach między Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego a bankami udzielającymi kredytów eksportowych, na podstawie Umów 

DOKE, w ramach którego banki mogą uzyskać z budżetu państwa, za pośrednictwem 

Banku Gospodarstwa Krajowego, dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych, 

2)   Umowa DOKE - umowę w sprawie objęcia kredytu eksportowego Programem DOKE 

zawieraną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankiem, 

3)   bank - udzielający kredytów eksportowych bank krajowy, bank zagraniczny lub 

międzynarodową instytucję finansową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 

1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 

1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 

2001 r. Nr 8, poz. 64), 

4)   kredyt eksportowy - kredyt dla zagranicznego nabywcy lub jego banku, udzielany przez 

bank w celu finansowania umowy eksportowej, a także kredyt dla krajowego dostawcy, 
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refinansujący udzielony przez niego w tej samej walucie, według takiej samej stopy 

procentowej i takiego samego rozkładu spłat kredyt na rzecz zagranicznego nabywcy, 

5)   stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) lub 

inne stałe stopy procentowe dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez 

Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wyznaczające 

minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących 

uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych 

Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., 

6)   koszty finansowania - element kalkulacji wzajemnych okresowych rozliczeń między 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem w trakcie wykonywania Umowy DOKE, 

stanowiący sumę stawki marży bankowej oraz rynkowej stawki oprocentowania 

krótkoterminowego w walucie kredytu eksportowego, 

7)   marża bankowa - procentowe wynagrodzenie należne bankowi z tytułu udzielenia kredytu 

eksportowego, 

8)   umowa eksportowa - umowę sprzedaży, umowę dostawy lub inną odpłatną umowę o 

charakterze cywilnoprawnym, zawartą przez krajowego dostawcę z zagranicznym 

nabywcą lub podmiotem działającym na jego zlecenie, na podstawie której następuje 

nabycie krajowych towarów lub usług, 

9)   wartość umowy eksportowej - kwotę, która ma być zapłacona przez zagranicznego 

nabywcę lub podmiot działający na jego zlecenie krajowemu dostawcy z tytułu nabycia, 

na podstawie umowy eksportowej, krajowych towarów i usług, bez uwzględnienia 

kosztów lokalnych i odsetek od kredytu eksportowego, przy czym koszty lokalne są 

rozumiane jako wydatki na towary i usługi w kraju nabywcy, które są niezbędne do 

wykonania umowy eksportowej, z wyłączeniem kosztów prowizji pośredników 

handlowych w kraju nabywcy, 

[10)  krajowy dostawca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), mającego miejsce 

zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który wykonuje 

działalność gospodarczą w zakresie eksportu krajowych towarów lub usług, 

11)  zagraniczny nabywca - osobę zagraniczną lub przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w pkt 10, nabywającą krajowe towary lub 

usługi od krajowego dostawcy na podstawie umowy eksportowej,] 
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<10) krajowy dostawca – przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), mającego miejsce zamieszkania 

albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który wykonuje działalność 

gospodarczą w zakresie eksportu krajowych towarów lub usług, 

11) zagraniczny nabywca – osobę zagraniczną lub przedsiębiorcę zagranicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …), nabywającą 

krajowe towary lub usługi od krajowego dostawcy na podstawie umowy 

eksportowej,> 

12)  Korporacja - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną 

działającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez 

Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609), 

13)  towary krajowe - towary w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o 

podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, 

poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 

142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 

776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 

905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 

2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, 

Nr 56, poz. 580 i Nr 63, poz. 639), całkowicie uzyskane lub wyprodukowane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez krajowego dostawcę, bez udziału towarów 

sprowadzonych spoza tego terytorium albo z ich udziałem nieprzekraczającym procentu 

ustalonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 12, 

14)  usługi krajowe - usługi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz o podatku akcyzowym świadczone przez krajowego dostawcę. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 

2018 r. poz. 138) 
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<Art. 13a. 

1. Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana 

klauzula poufności. 

2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem że przedsiębiorca: 

1) przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie; 

2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione 

innym uczestnikom postępowania. 

3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje. 

 

Art. 13b. 

1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą 

uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, zwane 

dalej „promesą”. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia 

warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. 

2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielenia 

koncesji. 

3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 

miesięcy. 

4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie 

działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że: 

1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy; 

2) wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie; 

3) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2. 

 

Art. 13c. 

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę 

skarbową.> 

Art. 17. 

1. Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy: 
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1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej koncesją; 

2)   przedsiębiorca nie podjął, w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia koncesji lub od 

planowanej daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, działalności objętej 

koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania 

działalności gospodarczej objętej koncesją. 

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca: 

1)   w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 

warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność 

gospodarczą objętą koncesją; 

2)   rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa, a w 

szczególności: 

a)  przestał spełniać warunki określone w art. 8: 

-      w ust. 1 pkt 1 lit. g, 

-          w ust. 1 pkt 2 - w zakresie spełniania przez osoby w nim wymienione warunku, o 

którym mowa w pkt 1 lit. g, oraz 

-      w ust. 2 pkt 1, 

b)  uniemożliwia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione organy, 

c)  nie przedstawił aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w 

art. 11 ust. 2. 

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres: 

1)   ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 

obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy; 

2)   gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania 

działalności gospodarczej objętej koncesją, w szczególności przestał spełniać warunek 

określony w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 w zakresie spełniania przez osoby w nim 

wymienione warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. h[.] <;> 

<3) gdy wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw 

z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857), albo też w razie 

ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.> 
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Art. 34. 

<1.> Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 6 

ust. 1, podlega kontroli, którą sprawują: 

1)   organ koncesyjny w zakresie: 

a)  zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją, 

b)  przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej, 

c)  oceny wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia obronności lub 

bezpieczeństwa Państwa albo porządku publicznego, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr 

osobistych obywateli; 

2)   minister właściwy do spraw gospodarki w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi i amunicją, wytwarzania broni, z wyłączeniem rusznikarzy, oraz wyrobów 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także w zakresie ich przechowywania i 

ewidencjonowania; 

3)   inne organy państwowe: 

a)  wyspecjalizowane w kontroli danego rodzaju działalności, upoważnione przez organ 

koncesyjny - w zakresie wskazanym przez ten organ, 

b)  w zakresie swojej właściwości i kompetencji określonych w odrębnych przepisach; 

4)   komendanci wojewódzcy Policji - w zakresie wytwarzania broni w ramach usług 

rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i 

ewidencjonowania. 

<2. Osoby upoważnione do kontroli są uprawnione do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest 

wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, 

w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 

nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem 

kontroli. 

3. Organ uprawniony do kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją, może wezwać 

przedsiębiorcę do ich usunięcia, w wyznaczonym terminie.> 
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<Art. 34a. 

Organ uprawniony do kontroli, w przypadku posiadania informacji o możliwych 

nieprawidłowościach, w wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją, 

może wezwać przedsiębiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz przekazania 

dokumentów celem zweryfikowania posiadanych informacji oraz ustalenia, czy 

przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej 

koncesją. 

Art. 34b. 

Organ uprawniony do kontroli może zwracać się do sądów, prokuratury, Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów administracji 

publicznej o przekazanie informacji, materiałów i danych będących w ich 

posiadaniu, istotnych dla prowadzonego postępowania administracyjnego lub 

postępowania wyjaśniającego, zmierzającego do ustalenia, czy działalność 

gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

wykonywana przez przedsiębiorcę, w sprawie którego prowadzone jest 

postępowanie, rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki 

wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami 

prawa, albo czy działalność tego przedsiębiorcy nie stanowi zagrożenia obronności i 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 556 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

[Art. 3. 

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255) i 

wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej 

"rejestrem".] 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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<Art. 3. 

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.> 

 

Art. 18. 

1. Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej. 

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

3. Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski, oświadczenia 

oraz inne dokumenty. 

<4. Organ prowadzący rejestr zamieszcza w sieci teleinformatycznej informacje 

zawierające firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy 

wpisanego do rejestru. 

5. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste 

błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 

<Art. 19a. 

1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego 

rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. 

2. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę 

do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 
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Art. 19b. 

1. Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 2, niezgodne ze 

stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął nieprawidłowości w wykonywanej działalności 

gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w wyznaczonym przez organ 

terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla 

przedsiębiorcę z rejestru. 

Art. 19c. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do 

rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 19b ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 19a ust. 

2. 

Art. 19d. 

Organ prowadzący rejestr wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także 

po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 27. 

1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ 

prowadzący rejestr. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności 

gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta Głównego Policji oraz 

komendantów wojewódzkich Policji. 
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<3. Wykonywanie działalności regulowanej podlega kontroli organu prowadzącego 

rejestr w zakresie: 

1) przestrzegania warunków wykonywania działalności; 

2) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr 

osobistych obywateli. 

4. Osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do przeprowadzania kontroli są 

uprawnione do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest 

wykonywana działalność gospodarcza objęta wpisem do rejestru, w dniach 

i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być 

wykonywana; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 

nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem 

kontroli. 

5. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego adres; 

2) imię i nazwisko kontrolującego lub kontrolujących; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 

4) określenie zakresu kontroli; 

5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych 

nieprawidłowości.> 

<Art. 27a. 

Organ prowadzący rejestr, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, może 

wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia, w wyznaczonym terminie. 

 

Art. 27b. 

Organ prowadzący rejestr, w przypadku posiadania informacji o możliwych 

nieprawidłowościach w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług 

detektywistycznych, może wezwać przedsiębiorcę do złożenia pisemnych wyjaśnień 

oraz przekazania dokumentów celem zweryfikowania posiadanych informacji oraz 

ustalenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności 
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gospodarczej objętej wpisem do rejestru działalności gospodarczej w zakresie usług 

detektywistycznych. 

Art. 27c. 

Organ prowadzący rejestr może zwracać się do sądów, prokuratury, Policji oraz innych 

organów administracji publicznej o przekazanie informacji, materiałów i danych 

będących w ich posiadaniu, istotnych dla prowadzonego postępowania 

administracyjnego lub postępowania wyjaśniającego, w celu potwierdzenia 

spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.> 

 

[Art. 28. 

W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 28. 

W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w 

ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 

oraz z 2017 r. poz. 1524) 

[Art. 9a. 

 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, udziela organowi innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji na temat 

prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego osoby wskazanej we wniosku, do 

celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji udziela się za 

pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893).] 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541432:part=a19:ver=3&full=1
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<Art. 9a. 

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych udziela organowi innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, 

informacji na temat prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego osoby 

wskazanej we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. 

Informacji udziela się za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku 

Wewnętrznym IMI, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ...)> 

 

Art. 30b. 

1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka 

medyczna, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", udzielonej 

przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 

"dyrektorem CMKP". 

2. Akredytacja może zostać udzielona podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni: 

1)   które powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy na 

pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, z zastrzeżeniem art. 30zd ust. 5; 

2)   które spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone w 

programie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i które 

zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych lub kursów 

specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli 

podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nie może zapewnić ich odbywania w ramach 

swojej struktury organizacyjnej; 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 
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2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zamierzająca prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą SMK wniosek o udzielenie 

akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące dane: 

1)   oznaczenie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

2)   dziedzinę specjalizacji, w której podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zamierza 

prowadzić szkolenie specjalizacyjne; 

3)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne na 

kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub tytuł 

naukowy); 

4)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego szkolenia 

specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 

6)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym mowa w 

pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu; 

2)   informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez podmiot działalności; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115:ver=0&full=1


- 350 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych podstawowa jednostka organizacyjna 

uczelni, która złożyła wniosek, jest wzywana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej 

dziedzinie, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego 

konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej "KIDL". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał, i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

10. Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, na 

prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, 

wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego 

szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na 

okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, na 

prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w 

przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i 

zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę. 

11. Dyrektor CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa 

w ust. 10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o 

weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia diagnostom 
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laboratoryjnym ciągłości szkolenia specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 

12. Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK listę 

jednostek posiadających akredytację. 

13. W przypadku gdy jednostka szkoląca, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać warunki 

niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 

powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP. 

14. Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę 

szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie 

przestrzega standardów szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, o 

których mowa w [art. 30b] ust. 2 pkt 2, albo przestała spełniać warunki niezbędne do 

uzyskania akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego. Od decyzji tej przysługuje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

15. Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalizacji prowadzą 

jednostki szkolące, o których mowa w ust. 1. Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", koordynuje organizację staży kierunkowych oraz 

kursów specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji zgodnie z wymogami 

odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym diagnostów 

laboratoryjnych odbywających szkolenie specjalizacyjne. 

16. Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK listę staży 

kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programami specjalizacji, 

które zawierają: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki szkolącej i podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub 

imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny; 

2)   termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo 

kursie specjalizacyjnym. 

17. Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do 

CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów 

specjalizacyjnych, za pomocą SMK. 

18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs specjalizacyjny, o których mowa w ust. 15, 

przekazuje do CMKP listę diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli staż kierunkowy 

lub kurs specjalizacyjny, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL diagnosty 
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laboratoryjnego, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 145) 

Art. 16. 

[1. Prowadzenie systemów płatności, z wyjątkiem systemów prowadzonych przez NBP, 

wymaga zgody Prezesa NBP.] 

<1. Prowadzenie systemów płatności, z wyjątkiem systemów prowadzonych przez NBP, 

wymaga zezwolenia Prezesa NBP.> 

2. Prowadzenie systemów rozrachunku papierów wartościowych, z wyjątkiem systemów 

prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, 

której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz systemów prowadzonych 

przez NBP, wymaga zezwolenia KNF na prowadzenie izby rozliczeniowej lub izby 

rozrachunkowej, wydanego na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, lub zezwolenia KNF na świadczenie usług 

rozliczeniowych jako kontrahent centralny, wydanego na podstawie art. 14 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 

w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 

27.07.2012, str. 1), lub zezwolenia KNF na prowadzenie działalności jako depozyt 

papierów wartościowych, wydanego na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie 

centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 

2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 

1). 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a48u1p6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a48u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a68(a)u5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1124155:part=a14u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1342827:part=a16u1&full=1
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[3. Zgody wymaga również wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania systemu, na 

którego prowadzenie wymagana jest zgoda; przepisy art. 17-19 stosuje się odpowiednio. 

4. Podmiot prowadzący system jest obowiązany przekazać NBP teksty jednolite dokumentów 

określających zasady funkcjonowania systemu, w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

zgody, o której mowa w ust. 3.] 

<3. Zezwolenia wymaga również wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania 

systemu, na którego prowadzenie wymagane jest zezwolenie; przepisy art. 17–19 

stosuje się odpowiednio. 

4. Podmiot prowadzący system jest obowiązany przekazać NBP teksty jednolite 

dokumentów określających zasady funkcjonowania systemu, w terminie miesiąca od 

dnia otrzymania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3.> 

 

Art. 17. 

[1. Postępowanie w sprawie uzyskania zgody, o której mowa w art. 16 ust. 1, wszczyna się na 

wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić system.] 

<1. Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, 

wszczyna się na wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić system.> 

2. Wniosek składa się do Prezesa NBP co najmniej na 3 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia funkcjonowania systemu, określając w nim nazwę systemu, waluty, 

w jakich będą dokonywane rozliczenia lub rozrachunek w ramach systemu i zasady 

funkcjonowania systemu oraz dołączając: 

1)   dokumenty określające: 

a)  zadania podmiotu, który będzie prowadził system, lub prowadzącego system, 

b)  kryteria uczestnictwa w systemie, w tym wymagania dla uczestników systemu oraz zasady 

nabywania lub utraty statusu uczestnika, 

c)  moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego 

zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę trzecią, 

d)  zasady przekazywania, wprowadzania i wykonywania zleceń rozrachunku w systemie, 

e)  zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, występującymi w związku z 

funkcjonowaniem systemu, 

f)  zakres wzajemnej odpowiedzialności uczestników systemu i podmiotu prowadzącego 

system, 

g)  formę prawną podmiotu zamierzającego prowadzić system; 
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2)   wzory umów określających prawne powiązania pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy 

niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system a uczestnikami, związane z 

uczestnictwem w systemie oraz jego funkcjonowaniem; 

3)   oświadczenie o planowanym terminie rozpoczęcia funkcjonowania systemu, przy czym za 

rozpoczęcie funkcjonowania systemu uważa się wprowadzenie do systemu pierwszego 

zlecenia rozrachunku, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. a. 

3. (uchylony). 

[3a. Jeżeli podmiot zamierzający prowadzić system działa w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, do wniosku o wydanie zgody na prowadzenie tego 

systemu powinien dołączyć listę wspólników albo akcjonariuszy z podaniem ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym, jeżeli przekracza on próg 5%. 

3b. Osoba, która objęła lub nabyła udziały lub akcje stanowiące wraz z udziałami lub akcjami 

objętymi lub nabytymi wcześniej pakiet powodujący osiągnięcie lub przekroczenie progu 

10%, 20%, jednej trzeciej, 50% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 

wspólników podmiotu prowadzącego system, na którego prowadzenie jest wymagana 

zgoda albo zezwolenie, jest każdorazowo obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym 

NBP w przypadku systemu płatności lub KNF w przypadku systemu rozrachunku 

papierów wartościowych.] 

<3a. Jeżeli podmiot zamierzający prowadzić system działa w formie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, do wniosku o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie tego systemu powinien dołączyć listę wspólników albo 

akcjonariuszy z podaniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, jeżeli 

przekracza on próg 5%. 

3b. Osoba, która objęła lub nabyła udziały lub akcje stanowiące wraz z udziałami lub 

akcjami objętymi lub nabytymi wcześniej pakiet powodujący osiągnięcie lub 

przekroczenie progu 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% głosów na walnym 

zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników podmiotu prowadzącego system, na 

którego prowadzenie jest wymagane zezwolenie, jest każdorazowo obowiązana 

niezwłocznie powiadomić o tym NBP w przypadku systemu płatności lub KNF w 

przypadku systemu rozrachunku papierów wartościowych.> 

4. [Podmioty, które uzyskały zgodę na prowadzenie systemu płatności, informują Prezesa 

NBP o:] 
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 <Podmioty, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie systemu płatności, informują 

Prezesa NBP o:> 

1)   rozpoczęciu funkcjonowania systemu, dołączając listę jego uczestników, 

2)   zmianie uczestników systemu, w tym zmianie uczestników pośrednich, jeżeli zostali 

oni uznani za uczestników zgodnie z art. 2a, 

3)   zmianie danych dotyczących firmy, siedziby i adresu podmiotu prowadzącego system, 

4)   zakończeniu funkcjonowania systemu 

- w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia. 

5. Na żądanie Prezesa NBP wnioskodawca przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, teksty jednolite zmienianych dokumentów 

określających zasady funkcjonowania systemu. 

 

Art. 18. 

1. [Zgody, o której mowa w art. 16 ust. 1, odmawia się, jeżeli zasady funkcjonowania 

systemu:] 

 <Odmawia się udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, jeżeli zasady 

funkcjonowania systemu:> 

1)   są niezgodne z przepisami prawa polskiego lub 

2)   nie zapewniają sprawnego lub bezpiecznego funkcjonowania systemu. 

2. [Zgoda może być uchylona, jeżeli:] 

 <Zezwolenie może być cofnięte, jeżeli:> 

1)   działanie systemu narusza przepisy prawa polskiego; 

2)   działanie systemu w sposób rażący narusza sprawne lub bezpieczne jego funkcjonowanie; 

[3)   w zasadach funkcjonowania systemu zostały wprowadzone zmiany bez uzyskania zgody, 

o której mowa w art. 16 ust. 3; 

4)  system nie rozpoczął funkcjonowania w terminie 12 miesięcy od dnia wydania zgody;] 

<3) w zasadach funkcjonowania systemu zostały wprowadzone zmiany bez uzyskania 

zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 3; 

4) system nie rozpoczął funkcjonowania w terminie 12 miesięcy od dnia wydania 

zezwolenia;> 

5)   system nie funkcjonuje w okresie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy; 

6)   podmiot prowadzący system nie wykonał zalecenia, o którym mowa w ust. 6b. 
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[2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 6, Prezes NBP może wydać decyzję o 

czasowym, częściowym albo całkowitym wstrzymaniu funkcjonowania systemu, jeżeli nie 

jest uzasadnione uchylenie zgody ze względu na wagę naruszenia i jego ograniczony 

wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemu. 

3. W przypadku uchylenia zgody podmiot prowadzący system ma obowiązek zamknięcia 

systemu w oznaczonym terminie.] 

<2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 6, Prezes NBP może wydać 

decyzję o czasowym, częściowym albo całkowitym wstrzymaniu funkcjonowania 

systemu, jeżeli nie jest uzasadnione cofnięcie zezwolenia ze względu na wagę 

naruszenia i jego ograniczony wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie 

systemu. 

3. W przypadku cofnięcia zezwolenia podmiot prowadzący system ma obowiązek 

zamknięcia systemu w oznaczonym terminie.> 

4. W celu dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemu w zakresie wystąpienia 

przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 6, podmiot prowadzący system jest 

obowiązany do przedstawienia, na żądanie Prezesa NBP, niezbędnych informacji i 

dokumentów w zakresie objętym art. 17 ust. 2 w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

żądania. W uzasadnionych przypadkach Prezes NBP, na wniosek podmiotu prowadzącego 

system, może przedłużyć termin na przedstawienie informacji i dokumentów o kolejne 2 

tygodnie. 

5. W celu dokonania oceny prawidłowości funkcjonowania systemu, o którym mowa w art. 2 

ust. 1, w zakresie wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 6, podmiot, 

który dokonał prawnych powiązań tworzących taki system, jest obowiązany do 

przedstawienia, na żądanie Prezesa NBP, niezbędnych dokumentów w zakresie objętym 

art. 17a, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia żądania. W uzasadnionych przypadkach 

Prezes NBP, na wniosek podmiotu prowadzącego system, może przedłużyć termin na 

przedstawienie dokumentów o kolejne 2 tygodnie. 

[6. W przypadku powzięcia przez Prezesa NBP uzasadnionego podejrzenia, że podmiot 

prowadzi system bez wymaganej zgody, podmiot ten jest obowiązany, na żądanie Prezesa 

NBP, do przedstawienia informacji i dokumentów w zakresie objętym art. 17 ust. 2, 

niezbędnych do dokonania oceny stanu faktycznego i ustalenia, czy podmiot prowadzi 

system płatności, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia żądania. W uzasadnionych 
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przypadkach Prezes NBP, na wniosek podmiotu prowadzącego system, może przedłużyć 

termin na przedstawienie informacji i dokumentów o kolejne 2 tygodnie.] 

<6. W przypadku powzięcia przez Prezesa NBP uzasadnionego podejrzenia, że podmiot 

prowadzi system bez wymaganego zezwolenia, podmiot ten jest obowiązany, na 

żądanie Prezesa NBP, do przedstawienia informacji i dokumentów w zakresie 

objętym art. 17 ust. 2, niezbędnych do dokonania oceny stanu faktycznego i 

ustalenia, czy podmiot prowadzi system płatności, w terminie 2 tygodni od dnia 

doręczenia żądania. W uzasadnionych przypadkach Prezes NBP, na wniosek 

podmiotu prowadzącego system, może przedłużyć termin na przedstawienie 

informacji i dokumentów o kolejne 2 tygodnie.> 

6a. Podmiot prowadzący system płatności jest obowiązany do przekazywania do NBP: 

1)   informacji o zdarzeniach zaistniałych w związku z prowadzeniem systemu, mających lub 

mogących mieć negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne funkcjonowanie systemu; 

2)   danych dotyczących bieżącego funkcjonowania prowadzonego systemu, podmiotu 

prowadzącego system płatności, a także dokonywania rozrachunku lub rozliczeń. 

6b. W celu zapewnienia zgodnego z przepisami prawa polskiego oraz sprawnego i 

bezpiecznego funkcjonowania systemu, Prezes NBP może wydawać, w drodze decyzji, 

zalecenia podmiotowi prowadzącemu system płatności. 

6c. Dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 6a, są przekazywane w postaci 

elektronicznej, z wykorzystaniem odpowiednich certyfikatów wydanych przez NBP lub 

innych form uwierzytelniania stosowanych przez NBP. 

7. (uchylony). 

[Art. 19b. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, 

określi, w drodze rozporządzenia, kryteria oceny zasad funkcjonowania systemu płatności, 

szczegółowy zakres informacji i danych oraz rodzaj dokumentów, które należy dołączyć do 

wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie systemu płatności, oraz szczegółowy zakres 

informacji i danych, o których mowa w art. 17b i art. 18 ust. 6a, mając na względzie 

konieczność sprawdzenia prawidłowości, bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania 

systemu płatności oraz kompletności i wiarygodności przekazywanych informacji i 

dokumentów.] 
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<Art. 19b. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, 

określi, w drodze rozporządzenia, kryteria oceny zasad funkcjonowania systemu 

płatności, szczegółowy zakres informacji i danych oraz rodzaj dokumentów, które 

należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie systemu płatności, 

oraz szczegółowy zakres informacji i danych, o których mowa w art. 17b i art. 18 ust. 6a, 

mając na względzie konieczność sprawdzenia prawidłowości, bezpieczeństwa i 

sprawności funkcjonowania systemu płatności oraz kompletności i wiarygodności 

przekazywanych informacji i dokumentów.> 

 

[Art. 20. 

Jeżeli podmiotem prowadzącym system jest spółka handlowa w rozumieniu Kodeksu spółek 

handlowych, na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną - powstałą w związku z 

połączeniem lub podziałem - nie przechodzi zgoda, o której mowa w art. 16.] 

 

<Art. 20. 

Jeżeli podmiotem prowadzącym system jest spółka handlowa w rozumieniu Kodeksu 

spółek handlowych, na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną – powstałą w 

związku z połączeniem lub podziałem – nie przechodzi zezwolenie, o którym mowa w 

art. 16 ust. 1 lub 3.> 

Art. 24. 

[ 1. Kto bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 16, prowadzi system lub dokonuje zmian 

w zasadach jego funkcjonowania, nie wykonuje obowiązku zamknięcia systemu w 

oznaczonym terminie pomimo decyzji uchylającej zgodę na jego prowadzenie lub decyzji 

nakazującej jego zamknięcie, 

podlega grzywnie do 5 000 000 zł.] 

<1. Kto bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lub 3, prowadzi 

system lub dokonuje zmian w zasadach jego funkcjonowania, nie wykonuje 

obowiązku zamknięcia systemu w oznaczonym terminie pomimo decyzji cofającej 

zezwolenie na jego prowadzenie lub decyzji nakazującej jego zamknięcie, podlega 

grzywnie do 5 000 000 zł.> 

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku przekazania dokumentów, o którym 

mowa w art. 27 ust. 2. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973024&full=1
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3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w 

imieniu lub na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483, z późn. zm.)  

 

Art. 31. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez 

Żandarmerię Wojskową w granicach zadań określonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do 

osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 6, w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia 

sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, umyślnych przestępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego: 

1)   przeciwko pokojowi i ludzkości, 

2)   przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przestępstw określonych w art. 127-

132 Kodeksu karnego, 

3)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

4)   
(3)

 określonych w art. 140, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 

166, art. 167, art. 171 § 1, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 200, art. 200a, art. 202 § 

3 i 4, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 

231 § 1 i 2, art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1, art. 238, art. 239 

§ 1, art. 240 § 1, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 263 § 1 i 2, art. 265, art. 

269, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a § 1, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1 

i 2, art. 299 § 1-6, art. 305, art. 310 § 1, 2 i 4, art. 339 § 2, art. 345 § 2 i 3 oraz art. 358 § 2 

Kodeksu karnego, 

5)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks 

karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 oraz z 2010 

r. poz. 626), 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a127:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a127:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a148:ver=1&full=1
javascript:void(0)
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a140:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a156§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a156§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a163§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a163§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a164§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a165§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a165§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a166:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a166:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a167:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a171§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a173§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a173§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a189:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a189(a):ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a200:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a200(a):ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a202§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a202§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a202§4:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a211(a):ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a223:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a228§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a228§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a229§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a229§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a230§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a230(a)§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a231§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a231§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a231§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a232:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a233§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a233§1(a):ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a233§4:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a233§6:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a234:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a235:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a236§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a238:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a239§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a239§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a240§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a245:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a246:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a252§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a258:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a263§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a263§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a265:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a269:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a269:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a270(a)§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a270(a)§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a271(a)§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a271(a)§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a277(a)§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a280:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a285§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a286§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a286§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a299§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a305:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a310§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a310§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a310§4:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a339§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a345§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a345§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a358§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21468:part=a8&full=1


- 360 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6a)  
(4)

 określonych w rozdziale 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), w rozdziale 5 ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o 

restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086), w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) oraz w rozdziale 11a 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. 

poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086), 

7)   określonych w art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

793, 1893 i 1991), 

8)   określonych w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz 

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 

r. poz. 224 i 437), 

9)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

10)  
(5)

 o których mowa w pkt 1-9 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego albo 

art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego - w celu ujawnienia mienia zagrożonego 

przepadkiem w związku z tymi przestępstwami 

–   gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, wojskowy sąd 

okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, złożony 

po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek 

komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu zgody Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej zgody właściwego zastępcy prokuratora 

okręgowego do spraw wojskowych, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę 

operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych właściwy ze względu na 

siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę organu Żandarmerii Wojskowej składającego wniosek. 
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4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, 

2)   komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, po poinformowaniu Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym 

mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo 

wojskowego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W 

razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli 

operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli operacyjnej, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

8. Wniosek organu Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

wojskowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 
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3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wojskowy sąd 

okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 

lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i właściwego prokuratora do spraw 

wojskowych, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o 

jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia 

tej kontroli. 

10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Żandarmerii Wojskowej, na 

pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta 

oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz właściwego prokuratora do spraw wojskowych, 

może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, 

których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

10a. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje na 

posiedzeniu jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych 

wniosków są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, 
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przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim 

zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator do spraw 

wojskowych prokuratury okręgowej i przedstawiciel organu Żandarmerii Wojskowej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Żandarmerię 

Wojskową kontroli operacyjnej. 

[13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Żandarmerię Wojskową 

kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.] 

<13a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) zapewnia warunki techniczne i 

organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Żandarmerię Wojskową kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego 

prokuratora do spraw wojskowych o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a 

na jego żądanie - również o przebiegu tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje 

prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas 

stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 

materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania 

karnego. 

16a. (uchylony). 

16b. (uchylony). 
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16c. (uchylony). 

16d. (uchylony). 

16e. (uchylony). 

16f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w 

art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant 

oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi do spraw wojskowych te 

materiały. 

16g. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator do spraw wojskowych 

niezwłocznie po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę 

operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w 

ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora do spraw wojskowych, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

16i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi do spraw 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a178:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a178(a):ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a180§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a240§1:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a180§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a180§2:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a178(a):ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a180§3:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a240§1:ver=1&full=1


- 365 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wojskowych przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

16j. Organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o 

zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje prokuratora, 

o którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. Wojskowy sąd okręgowy, Prokurator Generalny, zastępca prokuratora okręgowego do 

spraw wojskowych i organ Żandarmerii Wojskowej prowadzą rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej oraz centralny 

rejestr kontroli operacyjnych. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii 

Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Żandarmerii Wojskowej, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 [i 16c] - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i 

zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia 
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materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

21. Kontrola operacyjna, na którą Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę, w trybie 

określonym w niniejszej ustawie, jest realizowana, na wniosek Komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej, przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 

22. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb realizacji 

wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 21. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz 

z 2018 r. poz. 12, 79 i 138) 

Art. 5a. 

1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania 

odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w: 

1)   rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 

października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych 

przewozów drogowych, zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009", lub 

2)   rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 

października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku 

usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, 

zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009". 

2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

<3. Licencja wspólnotowa, o której mowa w ust. 1, jest zezwoleniem w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 5b. 

1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 

1)   samochodem osobowym, 

2)   pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800937&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.800938&full=1


- 367 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   taksówką 

- wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 

2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie 

rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 

3. Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i 

nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. 

<4. Licencja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 7b. 

 1. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) do 

sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność 

finansową, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w sposób 

wskazany w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. 

2. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

3. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o 

której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest członek zarządu 

spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, 

komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca 

będący osobą fizyczną. 

[4. Wymóg prowadzenia dokumentów księgowych w siedzibie, o którym mowa w art. 5 lit. a 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca 

powierzył prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a 

ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 

60 i 1089).] 

<4. Wymóg prowadzenia dokumentów księgowych w siedzibie, o którym mowa w art. 5 

lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli 
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przedsiębiorca powierzył prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o 

którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa 

członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ...).> 

 

[Art. 7c. 

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) 

może, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego warunki, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze umowy wyznaczyć 

osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego 

imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009.] 

<Art. 7c. 

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców może, bez wyznaczania zarządzającego transportem spełniającego 

warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w drodze 

umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego 

transportem w jego imieniu, jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 

ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.> 

 

Art. 39g. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi 

działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia.> 
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2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka 

szkolenia spełnia przedsiębiorca, który: 

1)   prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, 

zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub spełnia 

wymagania określone dla tej działalności; 

2)   zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez: 

a)  wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do 

zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia - w zakresie zajęć teoretycznych, 

b)  osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki 

jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym - w zakresie zajęć praktycznych, 

c)  osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora 

techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w 

oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust. 

11 pkt 2; 

3)   posiada: 

a)  warunki lokalowe, 

b)  wyposażenie dydaktyczne, 

c)  miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych, 

d)  miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, 

e)  pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia, 

f)  szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania; 

4)   nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów. 

3. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest 

wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. 

<3a. Wojewoda prostuje z urzędu wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem 

faktycznym. 
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3b. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na 

wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile jest 

wymagany; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; 

4)   wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza: 

1)   program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania; 

2)   kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki jazdy 

oraz wykładowców; 

3)   kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu 

dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i 

posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w ust. 11 pkt 1, lub 

dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, 

wraz z kopią certyfikatu; 

4)   dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez 

pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę 

samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym. 

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie o 

następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym.". 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, powinno również zawierać: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a79(a):ver=6&full=1


- 371 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<7a. Wojewoda wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.> 

8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia umieszcza się dane 

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on 

inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze. 

9. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera: 

1)   opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa; 

2)   opłatę ewidencyjną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym - na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji 

kierowców. 

10. Wojewoda przekazuje: 

1)   do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - w terminie 14 dni od dnia 

dokonania wpisu; 

2)   opłatę ewidencyjną do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym 

mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - na 

zasadach i w terminach określonych w przepisach tej ustawy. 

11. Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d, jeśli: 

1)   zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub 

2)   posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, 

spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, 

posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim 

systemie akredytacji. 

12. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie, o 

którym mowa w ust. 11 pkt 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia wykorzystania 

podczas szkolenia urządzeń spełniających jednolite wymagania. 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:ver=6&full=1
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<Art. 39ga. 

1. Wojewoda jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w terminie 7 dni od dnia wpływu 

do niego wniosku o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w art. 39g ust. 5, 

oraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 39g ust. 6. 

2. Jeżeli wojewoda nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewoda wezwał przedsiębiorcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 39h. 

1. Nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje wojewoda. 

2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda: 

1)   przeprowadza kontrolę w zakresie: 

a)  spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2, 

b)  zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, 

c)  dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia; 

2)   w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin 

ich usunięcia; 

3)   wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia oraz 

wykreśla z urzędu przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia, jeżeli przedsiębiorca: 

a)  złożył oświadczenie oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o którym 

mowa w art. 39g ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym, 

b)  nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia w wyznaczonym przez wojewodę terminie, 

c)  rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia. 

3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia jest: 

1)   wielokrotne prowadzenie szkolenia: 
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a)  w sposób niezgodny z wymaganymi szczegółowymi warunkami przeprowadzania zajęć, o 

których mowa w art. 39i ust. 1 pkt 2, 

b)  w sposób niezgodny z programem szkolenia, 

c)  pojazdami niespełniającymi szczegółowych wymagań, o których mowa w art. 39i ust. 1 

pkt 1; 

2)   nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 39e ust. 2 pkt 1; 

3)   wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej niezgodnego ze stanem faktycznym; 

4)   odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

<3a. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3b. W przypadku wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka 

szkolenia, o której mowa w ust. 2 pkt 3, w stosunku do przedsiębiorcy, który 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej, z urzędu wykreśla się także przedsiębiorcę z tych rejestrów 

działalności regulowanej. 

3c. Wojewoda wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie 

przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy.> 

4. Informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców w terminie 14 dni od 

dnia wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia. 

 

<Art. 39ha. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, 

o której mowa w art. 39h ust. 2 pkt 3. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 39ga ust. 2.> 
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Art. 80. 

 1. Tworzy się centralną ewidencję naruszeń stwierdzonych w wyniku przeprowadzanych 

kontroli, zwaną dalej "ewidencją". 

2. W ewidencji gromadzi się odpowiednio do rodzaju, przedmiotu i zakresu przeprowadzonej 

kontroli w szczególności: 

1)   informacje i dane o kontroli oraz kontrolującym, w tym określające: 

a)  miejsce kontroli, 

b)  kategorię drogi, 

c)  datę i godzinę rozpoczęcia kontroli, 

d)  skontrolowane dokumenty, 

e)  imię, nazwisko, stanowisko i przydział służbowy kontrolującego, 

f)  stwierdzone naruszenia i nałożone kary, 

g)  uwagi i zalecenia pokontrolne, 

h)  numer protokołu kontroli; 

2)   informacje i dane o kontrolowanych, w tym określające: 

a)  firmę przedsiębiorcy lub nazwę podmiotu wykonującego przewóz lub organizatora 

transportu, 

b)  siedzibę przedsiębiorcy lub adres podmiotu wykonującego przewóz lub organizatora 

transportu, 

c)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

[d)  numer REGON,] 

e)  tabor znajdujący się w prawnej dyspozycji kontrolowanego; 

f)  rodzaj oraz zakres uprawnienia do wykonywania przewozów, 

g)  numer uprawnienia i nazwę organu, który wydał uprawnienie, 

h)  imię i nazwisko oraz datę urodzenia kierowcy lub zarządzającego transportem, 

i)  obywatelstwo oraz adres kierowcy lub zarządzającego transportem, 

j)  numer ewidencyjny PESEL kierowcy lub zarządzającego transportem; 

3)   informacje i dane o pojeździe i przyczepie, w tym określające: 

a)  dane właściciela i użytkownika pojazdu, 

b)  rodzaj pojazdu, 

c)  markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu, 

d)  masę własną, dopuszczalną ładowność i dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, 

e)  liczbę miejsc; 



- 375 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   informacje i dane o ładunku, w tym określające: 

a)  dane załadowcy, 

b)  miejsce pochodzenia i przeznaczenia ładunku, 

c)  rodzaj przewozu. 

2a. (uchylony). 

2b. W ewidencji gromadzi się również informacje i dane o wszelkich poważnych 

naruszeniach przepisów wspólnotowych w zakresie transportu drogowego, których 

dopuścili się przewoźnicy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

które odpowiedzialni są przewoźnicy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które to naruszenia doprowadziły do nałożenia kary przez którekolwiek państwo 

członkowskie lub doprowadziły do czasowego bądź trwałego cofnięcia licencji 

wspólnotowej lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wpisy do ewidencji 

dotyczące tymczasowego lub trwałego cofnięcia licencji wspólnotowej pozostają w 

ewidencji przez okres co najmniej dwóch lat od daty upływu okresu cofnięcia w 

przypadku cofnięcia tymczasowego, lub od daty cofnięcia w przypadku cofnięcia 

trwałego. 

2c. Do celów określonych w ust. 3c, art. 54 ust. 2 pkt 1, 8 i 10 oraz ust 4 i art. 54b ust. 4 w 

ewidencji gromadzi się również informacje i dane o przeprowadzonych kontrolach, w 

wyniku których nie stwierdzono naruszeń. 

3. Ewidencję prowadzi w systemie teleinformatycznym Główny Inspektor, który jest 

administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 

3a. Główny Inspektor prowadzi ewidencję w sposób zapewniający ochronę zgromadzonych w 

niej danych, w szczególności przed ich kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, 

nieuprawnionym zwielokrotnianiem, modyfikowaniem, przetwarzaniem lub usuwaniem, a 

także w sposób zapewniający każdorazowe automatyczne odnotowywanie dostępu do 

ewidencji oraz czynności związanych z wprowadzaniem, modyfikacją i usuwaniem 

danych. 

3b. Dostęp do ewidencji posiadają wyłącznie osoby upoważnione, w tym w szczególności 

pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, w stopniu i zakresie wynikającym z 

wykonywanych przez te osoby obowiązków służbowych związanych z realizacją 

ustawowych zadań Inspekcji. 

3c. Zgromadzone w ewidencji dane Główny Inspektor udostępnia na żądanie innych organów 

administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury oraz 
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instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje są 

uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Główny Inspektor udostępnia zainteresowanym organom uprawnionym do wydawania 

licencji, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych, zaświadczeń na 

wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, zaświadczeń na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego lub potwierdzeń zgłoszenia przewozu, o których 

mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, dane i informacje, o których mowa w ust. 2, dotyczące naruszeń dokonanych 

na obszarze właściwości tych organów lub naruszeń dokonanych przez przewoźników, 

którym organy te wydały dokumenty. 

 

Art. 82h. 

1. W ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, gromadzi się dane określające: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy; 

[2)   numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), o ile takie posiada;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada> 

3)   rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 

numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

4)   liczbę pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 

5)   numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji 

wspólnotowej; 

6)   status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

7)   początek ważności licencji wspólnotowej; 

8)   koniec ważności licencji wspólnotowej; 

9)   datę cofnięcia licencji wspólnotowej; 

10)  datę zawieszenia licencji wspólnotowej; 

11)  datę wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej; 

12)  powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej; 

13)  numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1999374:ver=1&full=1
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14)  datę cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej; 

15)  datę wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej; 

16)  imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego 

urodzenia; 

17)  imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

18)  imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych. 

2. W ewidencji poważnych naruszeń gromadzi się dane określające: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy; 

2)   imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

3)   imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz: 

a)  datę i miejsce urodzenia, 

b)  adres zamieszkania, 

c)  numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych, 

d)  datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych, 

e)  kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 
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4)   liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji 

w ciągu ostatnich dwóch lat; 

5)   datę naruszenia; 

6)   datę kontroli, w trakcie której stwierdzono naruszenie; 

7)   państwo członkowskie, w którym stwierdzono naruszenie; 

8)   przyczynę, dla której utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję za 

poważne naruszenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009. 

3. W ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami 

transportowymi przedsiębiorcy, gromadzi się dane określające: 

1)   imię i nazwisko osoby uznanej za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi do 

czasu przywrócenia dobrej reputacji tej osoby oraz datę i miejsce jej urodzenia, adres 

zamieszkania; 

2)   numer certyfikatu kompetencji zawodowych; 

3)   datę wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

4)   kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych; 

5)   przyczynę stwierdzenia niezdolności; 

6)   zastosowane środki rehabilitacyjne; 

7)   początek ważności stwierdzenia niezdolności; 

8)   koniec ważności stwierdzenia niezdolności. 

4. W Rejestrze odnotowuje się zmiany danych gromadzonych w ewidencjach, o których 

mowa w ust. 1-3. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego wykonuje zadania punktu kontaktowego, o 

którym mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

 

[Art. 89c. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 89c. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) 

 

Art. 2. 

W rozumieniu ustawy: 

(pkt 1 – 23 pominięto) 

[24)  podmiotem odpowiedzialnym - jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego;] 

<24) podmiotem odpowiedzialnym – jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który 

wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;> 

(pkt 25 – 42 pominięto) 

[43)  wytwórcą - jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, który na podstawie zezwolenia wydanego przez 

upoważniony organ wykonuje co najmniej jedno z działań wymienionych w pkt 42;] 

<43) wytwórcą – jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na podstawie zezwolenia wydanego 

przez upoważniony organ wykonuje co najmniej jedno z działań wymienionych 

w pkt 42;> 

(pkt 43a – 44 pominięto) 

[Art. 37au. 

Do kontroli lub inspekcji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 38, 

art. 38a, art. 51b, art. 70, art. 73a, art. 74 i art. 99, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 
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<Art. 37au. 

Do kontroli lub inspekcji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 

38, art. 38a, art. 51b, art. 70, art. 73a, art. 74 i art. 99, stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 39. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego składa, w postaci pisemnej lub elektronicznej, wniosek o wydanie 

zezwolenia, który zawiera: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu 

ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej 

osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i 

miejsce zamieszkania; 

[2)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;] 

<2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   określenie rodzaju i postaci farmaceutycznej produktu leczniczego; 

4)   określenie miejsca wytwarzania produktu leczniczego lub miejsca prowadzenia 

działalności w zakresie importu produktu leczniczego; 

5)   określenie zakresu wytwarzania lub importu produktu leczniczego. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się Dokumentację Główną Miejsca 

Prowadzenia Działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Wytwarzania oraz listę zawierającą nazwę, dawkę i postać farmaceutyczną wytwarzanych 

lub importowanych produktów leczniczych. 

3. Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego wydaje się na czas 

nieokreślony po stwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, że podmiot 

ubiegający się o zezwolenie spełnia łącznie następujące wymagania: 

1)   dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz urządzeniami technicznymi i 

kontrolnymi niezbędnymi do wytwarzania lub importu, kontroli i przechowywania 

produktów leczniczych; 
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2)   zatrudnia Osobę Wykwalifikowaną. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku o wydanie albo 

zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, mając na względzie rodzaj i zakres 

wytwarzania, a także zapewnienie odpowiedniej jakości produktu leczniczego i substancji 

czynnej; 

2)   wymagania, jakie powinna spełniać Osoba Wykwalifikowana, w tym jej wykształcenie 

oraz doświadczenie zawodowe, mając na uwadze prawidłowe wykonywanie przez nią 

obowiązków; 

3)   wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych 

oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku, uwzględniając rodzaj produktu 

leczniczego oraz zakres wytwarzania i importu produktu leczniczego objęty zezwoleniem; 

4)   wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, 

uwzględniając dane dotyczące zmian oraz zapewnienie przejrzystości tego wniosku. 

 

Art. 41a. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi Rejestr Wytwórców i Importerów Produktów 

Leczniczych. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przetwarzane: 

[1)   nazwa (firma), adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także numer REGON 

wytwórcy lub importera produktów leczniczych;] 

<1) nazwa (firma), adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy lub 

importera produktów leczniczych;> 

2)   adres oraz unikalny identyfikator miejsca wytwarzania i kontroli produktów leczniczych, 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie importu produktów 

leczniczych; 

3)   numer zezwolenia na wytwarzanie, import lub dystrybucję substancji czynnych, oraz datę 

jego wydania. 
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4. Administratorem systemu dla rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest Główny Inspektor 

Farmaceutyczny. 

5. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w ust. 2, jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

 

Art. 51b. 

[1. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, importu lub dystrybucji 

substancji czynnej wymaga uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, 

Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa w art. 51c ust. 1.] 

<1. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w zakresie wytwarzania, importu lub 

dystrybucji substancji czynnej wymaga uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa 

w art. 51c ust. 1.> 

2. Organem właściwym do dokonania wpisu, odmowy dokonania wpisu, zmiany wpisu lub 

wykreślenia z Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

3. Obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących 

działalność, o której mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Podmioty, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie wytwarzania, importu lub 

dystrybucji substancji czynnej, składają wniosek o wpis do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych na co najmniej 60 dni 

przed planowanym rozpoczęciem wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji 

czynnych. 

5. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych zawiera następujące informacje: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu 

ubiegającego się o wpis, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - 

adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce 

zamieszkania; 
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[2)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;] 

<2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   adres prowadzenia działalności wytwórczej, importowej lub dystrybucyjnej substancji 

czynnej; 

4)   listę substancji czynnych, według nazw substancji czynnych w języku polskim i 

angielskim; 

5)   oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych są zgodne z prawdą, a 

także znane mi są i spełniam wynikające z ustawy warunki wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania, importu oraz dystrybucji substancji czynnej, której 

dotyczy wniosek.". 

6. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych należy dołączyć Dokumentację Główną Miejsca Prowadzenia 

Działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

7. Główny Inspektor Farmaceutyczny, przed wpisem do Krajowego Rejestru Wytwórców, 

Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, podejmuje decyzję o konieczności 

przeprowadzenia inspekcji albo jej braku, w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, biorąc 

pod uwagę w szczególności rodzaj oraz zakres prowadzonych działań związanych z 

wytwarzaniem, importem lub dystrybucją substancji czynnej, posiadanie certyfikatu 

potwierdzającego zgodność warunków wytwarzania substancji czynnej z wymaganiami 

Dobrej Praktyki Wytwarzania, posiadanie zezwolenia na wytwarzanie lub import 

produktu leczniczego oraz wytyczne zawarte w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i 

wymiany informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji 2003/94/WE z 

dnia 8 października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki 

wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań (Dz. Urz. UE 
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L 262 z 14.10.2003, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 

424), zwanej dalej "dyrektywą 2003/94/WE". 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 4, nie mogą podjąć działalności, jeżeli w ciągu 60 dni od 

dnia złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych, Główny Inspektor Farmaceutyczny przed 

dokonaniem wpisu do tego rejestru poinformował o konieczności przeprowadzenia 

inspekcji. 

9. Główny Inspektor Farmaceutyczny skreśla wytwórcę, importera lub dystrybutora substancji 

czynnej z Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji 

Czynnych na wniosek przedsiębiorcy albo z urzędu w przypadku powzięcia informacji o 

zaprzestaniu działalności przedsiębiorcy w zakresie wytwarzania, importu lub dystrybucji 

substancji czynnej. 

10. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza do europejskiej bazy danych EudraGMDP 

informacje o zaświadczeniach, o których mowa w art. 51i ust. 1-3, oraz informacje, o 

których mowa w ust. 5. 

11. Główny Inspektor Farmaceutyczny współpracuje z Europejską Agencją Leków w zakresie 

planowania oraz przeprowadzania inspekcji, o której mowa w ust. 7, oraz koordynowania 

inspekcji w krajach trzecich. 

12. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 4, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa w ust. 5, wzór wniosku o zmianę w 

tym rejestrze oraz szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych do tego wniosku, mając 

na względzie rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym substancję czynną, której 

dotyczy ta działalność; 

2)   wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych, mając na względzie 

warunki prawidłowego nabywania, przechowywania i dostarczania substancji czynnej; 

3)   wymagania dotyczące przeprowadzanej przez wytwórcę produktów leczniczych oceny 

producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych wykorzystywanych 

do wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi w celu ustalenia ryzyka 

i zastosowania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania odpowiednich do stwierdzonego 
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ryzyka, mając na względzie rodzaj substancji pomocniczych oraz zapewnienie ich 

odpowiedniej jakości. 

Art. 51c. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów 

oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych. 

2. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych jest 

prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

3. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych 

obejmuje dane określone w art. 51b ust. 5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on 

inny niż adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 

4. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych jest 

jawny. 

5. Za złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych albo zmianę w tym rejestrze Główny Inspektor 

Farmaceutyczny pobiera opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa. Za zmiany 

dotyczące nazw substancji czynnych opłat nie pobiera się. 

6. Wysokość opłaty za: 

1)   złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych - wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

2)   złożenie wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych - wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

[7. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych 

stanowi rejestr działalności regulowanej, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<7. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji 

Czynnych stanowi rejestr działalności regulowanej, o którym mowa w art. 43 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

<8. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu 

wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych. 
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9. Główny Inspektor Farmaceutyczny prostuje z urzędu wpis do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

<Art. 51da. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 51b ust. 5 pkt 5, niezgodne 

ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 Główny Inspektor Farmaceutyczny 

wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych. 

 

Art. 51db. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów 

oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, może uzyskać ponowny wpis do tego 

rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 51da ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca 

podjął działalność gospodarczą po upływie 60 dni od dnia złożenia wniosku, o 

którym mowa w art. 51b ust. 5, a w okresie tym Główny Inspektor Farmaceutyczny 

nie poinformował go o konieczności przeprowadzenia inspekcji.> 
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Art. 51k. 

[1. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania substancji czynnej, która ma 

zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających 

właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, 

hormonalne lub psychotropowe, wymaga uzyskania wpisu do rejestru wytwórców 

substancji czynnych mających zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych 

weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, 

przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe, zwanego dalej 

"rejestrem wytwórców substancji czynnych".] 

<1. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w zakresie wytwarzania substancji 

czynnej, która ma zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych 

weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, 

przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe, wymaga 

uzyskania wpisu do rejestru wytwórców substancji czynnych mających zastosowanie 

przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości 

anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub 

psychotropowe, zwanego dalej „rejestrem wytwórców substancji czynnych”.> 

2. Rejestr wytwórców substancji czynnych prowadzi Prezes Urzędu. 

3. Rejestr wytwórców substancji czynnych obejmuje: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu 

ubiegającego się o wpis, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - 

adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce 

zamieszkania; 

2)   adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania substancji 

czynnej związanej z wytwarzaniem substancji czynnej o właściwościach anabolicznych, 

przeciwzakaźnych, przeciwpasożytniczych, przeciwzapalnych, hormonalnych lub 

psychotropowych; 

[3)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a2:ver=1&full=1
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<3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

identyfikacji podatkowej (NIP);> 

4)   zakres prowadzonej działalności w odniesieniu do wytwarzania substancji czynnej; 

5)   nazwę handlową i nazwę powszechnie stosowaną substancji czynnej w języku łacińskim i 

angielskim, a w przypadku braku nazwy powszechnie stosowanej - jedną z nazw: według 

Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej, nazwę potoczną albo nazwę naukową. 

4. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wytwarzania substancji czynnej, o której 

mowa w ust. 1, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany w rejestrze 

wytwórców substancji czynnych albo o skreślenie z tego rejestru. 

5. Prezes Urzędu dokonuje skreślenia z rejestru wytwórców substancji czynnych na wniosek 

przedsiębiorcy albo w przypadku powzięcia informacji o zaprzestaniu przez 

przedsiębiorcę działalności w zakresie wytwarzania substancji czynnej, o której mowa w 

ust. 1. 

6. Dane zawarte w rejestrze wytwórców substancji czynnych udostępnia się na wniosek osoby 

mającej w tym interes prawny. 

7. Za wpis do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmianę w rejestrze i skreślenie z 

rejestru, dokonywane na wniosek, Prezes Urzędu pobiera opłaty, które stanowią dochód 

budżetu państwa. 

8. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są ustalane w stosunku procentowym do kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, za: 

1)   wpis do rejestru wytwórców substancji czynnych - wynosi 100% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

2)   zmianę w rejestrze wytwórców substancji czynnych - wynosi 20% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3)   skreślenie z rejestru wytwórców substancji czynnych - wynosi 20% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 
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10. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru wytwórców substancji czynnych są obowiązani do 

przechowywania przez okres 3 lat dokumentów, w szczególności faktur, rachunków i 

umów, dotyczących obrotu substancją czynną, o której mowa w ust. 1. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia rejestru wytwórców substancji czynnych, 

2)   tryb postępowania przy dokonywaniu wpisów do rejestru wytwórców substancji 

czynnych, zmian w rejestrze i skreśleń z rejestru, a także tryb udostępniania informacji 

zawartych w rejestrze, 

3)   wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmiany w 

rejestrze lub skreślenia z rejestru, 

4)   sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 7 

- uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, substancje czynne, których 

dotyczy prowadzona działalność, oraz konieczność ułatwienia dokonywania rozliczeń z 

Urzędem Rejestracji. 

Art. 68. 

1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych, z 

zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 70 ust. 1 i art. 71 ust. 1. 

2. Obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych może być prowadzony 

wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, z zastrzeżeniem 

przepisu art. 71 ust. 1a. 

2a. Odpowiedzialnym za obrót, o którym mowa w ust. 2, jest kierownik zakładu leczniczego 

dla zwierząt lub lekarz weterynarii przez niego wyznaczony. 

3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej 

sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem 

produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta. 

3a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, sposób 

dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i 

punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres 

przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej 

produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach 

internetowych, na których oferowane są te produkty, mając na względzie zapewnienie 
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odpowiedniej jakości tych produktów, dostęp do dokumentów umożliwiający organom 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej odpowiedni nadzór nad działalnością w zakresie 

sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz dostęp do informacji na temat 

warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. 

[3b. Informacje na temat aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, prowadzących 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są umieszczane w Krajowym Rejestrze 

Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, o którym mowa w 

art. 107 ust. 5, i obejmują: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, na 

rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo 

punktu aptecznego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - 

adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce 

zamieszkania; 

2)   adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego; 

3)   nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana; 

4)   adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punkt apteczny 

prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych; 

5)   numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej; 

6)   datę rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 3.] 

<3b. Informacje na temat aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, prowadzących 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, są umieszczane w Krajowym Rejestrze 

Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz 

Rejestrze Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, 

o którym mowa w art. 107 ust. 5, i obejmują: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, 

na rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 

albo punktu aptecznego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 

zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 

jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego; 
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3) nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana; 

4) adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punkt 

apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych; 

5) numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej; 

6) datę rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 3.> 

3c. Informacje, o których mowa w ust. 3b, podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo 

punkt apteczny ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 

wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. 

3d. Informacje, o których mowa w ust. 3b, są udostępniane publicznie za pomocą systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 107 ust. 5. 

[3e. Podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są obowiązane niezwłocznie zgłaszać do 

właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zmiany informacji 

określonych w ust. 3b. Po otrzymaniu zgłoszenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny 

dokonuje odpowiedniej zmiany w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze Udzielonych Zgód na 

Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.] 

<3e. Podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są obowiązane niezwłocznie zgłaszać do 

właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zmiany 

informacji określonych w ust. 3b. Po otrzymaniu zgłoszenia wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny dokonuje odpowiedniej zmiany w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na 

Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze 

Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych.> 

3f. Podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego 

w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie. 

3g. Podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są obowiązane prowadzić ewidencję 

zamówień produktów leczniczych sprzedanych w drodze wysyłkowej zawierającą: 

1)   datę złożenia zamówienia; 

2)   imię i nazwisko osoby składającej zamówienie; 

3)   nazwę, serię i ilość produktów leczniczych; 



- 392 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   adres wysyłki; 

5)   datę realizacji zamówienia. 

3h. Ewidencja zamówień, o której mowa w ust. 3g, jest przechowywana co najmniej przez 3 

lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowano zamówienie. 

3i. Na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej podmiot prowadzący 

aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów 

leczniczych udostępnia wydruki z ewidencji zamówień, o której mowa w ust. 3g, zgodnie 

z zakresem określonym w żądaniu. 

3j. Lokal apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego prowadzących wysyłkową sprzedaż 

produktów leczniczych posiada miejsce wydzielone z izby ekspedycyjnej, pomieszczenia 

magazynowego lub komory przyjęć przeznaczone do przygotowania produktu 

leczniczego do wysyłki. 

3k. Wysyłka produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jakość produktu 

leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania. 

3l. Produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach 

wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. 

3m. Przepis ust. 3l nie dotyczy produktu leczniczego, zwracanego aptece ogólnodostępnej lub 

punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub 

sfałszowania produktu leczniczego. 

4. Nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośredniego zastosowania u pacjenta produktów 

leczniczych oraz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów 

przeciwwstrząsowych, których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju udzielanego 

świadczenia zdrowotnego. 

4a. Nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośredniego zastosowania u zwierzęcia przez 

lekarza weterynarii produktów leczniczych weterynaryjnych lub produktów leczniczych, 

których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju świadczonej usługi lekarsko-

weterynaryjnej. 

5. Nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne 

potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do środków odurzających i substancji psychotropowych, 

których przywóz z zagranicy określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458), oraz produktów 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1938874:ver=3&full=1


- 393 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla zwierząt, z których lub od których 

pozyskuje się tkanki lub produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z 

udzielanym świadczeniem zdrowotnym, uwzględniając rodzaj udzielanego świadczenia; 

2)   wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, 

ratujących życie. 

Art. 72a. 

1. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są 

przetwarzane dane o obrocie: 

1)   produktami leczniczymi, 

2)   środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami 

medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny 

zbytu, 

3)   produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4, 

4)   środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonymi w 

trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. 2017 r. poz. 149 i 60) 

- dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zakres przekazywanych i przetwarzanych danych obejmuje: 

1)   dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli dotyczy: 

a)  kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

b)  numer serii, 

c)  unikalny kod, 

d)  datę ważności, 

e)  nazwę podmiotu odpowiedzialnego albo nazwę podmiotu uprawnionego do importu 

równoległego albo nazwę podmiotu działającego na rynku spożywczym, albo nazwę 

wytwórcy wyrobu medycznego lub jego autoryzowanego przedstawiciela, lub 

dystrybutora, lub importera, 

f)  kraj sprowadzenia, w przypadku produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w trybie 

art. 4, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
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sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia; 

2)   liczbę opakowań jednostkowych będących przedmiotem transakcji i przesunięć 

magazynowych, wraz z jego określeniem, oraz liczbę opakowań jednostkowych na stanie 

magazynowym; 

3)   wartość netto zbytych opakowań jednostkowych bez uwzględnienia rabatów, upustów, 

bonifikat oraz wartość netto opakowań jednostkowych posiadanych na stanie 

magazynowym; 

4)   dane identyfikujące zbywcy i nabywcy, z wyłączeniem danych dotyczących osób 

fizycznych nabywających produkty, o których mowa w ust. 1, w celach terapeutycznych, 

poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej: 

a)  firmę i adres, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo inne równoważne (z 

uwzględnieniem nazwy kraju), podmiotu posiadającego ustawowe uprawnienie do 

prowadzenia obrotu produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym albo jego nabycia i stosowania w 

celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 

[b)  nazwę, jeżeli występuje, adres miejsca prowadzenia obrotu albo miejsca udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz, jeżeli dotyczy, identyfikator z Krajowego Rejestru 

Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych albo identyfikator z 

Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej albo numer księgi 

rejestrowej z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

c)  numer NIP lub REGON.] 

<b) nazwę, jeżeli występuje, adres miejsca prowadzenia obrotu albo miejsca udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz, jeżeli dotyczy, identyfikator z Krajowego 

Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych 

oraz Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 

Zakładowych albo identyfikator z Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej albo numer księgi rejestrowej z Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą, 

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP).> 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są raz na dobę. 
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4. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Główny 

Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza informacje o zgłoszeniu lub uchyleniu sprzeciwu, 

o którym mowa w art. 78a ust. 3, uwzględniając dane, o których mowa w art. 78a ust. 2, z 

wyłączeniem numeru serii. 

Art. 73a. 

1. Pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi jest działalność związana z kupnem i 

sprzedażą produktów leczniczych, z wyłączeniem obrotu hurtowego, dostawy lub 

posiadania produktów leczniczych lub innych form władztwa nad produktami 

leczniczymi, polegająca na niezależnym prowadzeniu negocjacji na rzecz osoby fizycznej, 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

2. Pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi zarejestrowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej może być podmiot posiadający miejsce zamieszkania albo 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisany do Krajowego Rejestru 

Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. 

3. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzi Główny 

Inspektor Farmaceutyczny w systemie teleinformatycznym. 

4. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi zawiera dane, o których 

mowa w art. 73b ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

5. Za wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 2, Główny Inspektor Farmaceutyczny pobiera 

opłatę w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która stanowi dochód budżetu 

państwa. 

[6. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi stanowi rejestr 

działalności regulowanej, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<6. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi stanowi rejestr 

działalności regulowanej, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

7. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi 

może być także pośrednik w obrocie produktami leczniczymi zarejestrowany przez 

właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 
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8. Zakazane jest prowadzenie pośrednictwa w obrocie środkami odurzającymi, substancjami 

psychotropowymi i prekursorami kategorii 1. 

9. Pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi działający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej podlegają inspekcji. 

<10. Główny Inspektor Farmaceutyczny prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

11. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu 

wpisu do rejestru.> 

Art. 73b. 

1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa 

w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 

73a ust. 7, składa do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o wpis do 

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi zawierający: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z 

tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

[2)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;] 

<2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi; 

4)   określenie rodzajów i kategorii dostępności produktów leczniczych mających stanowić 

przedmiot pośrednictwa; 

5)   datę podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi; 

6)   datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy; 

7)   oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do Krajowego Rejestru 

Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi są zgodne z prawdą, a także znane mi 
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są i spełniam wynikające z ustawy warunki wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, której dotyczy wniosek.". 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

<Art. 73ba. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do 

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi w terminie 7 

dni od dnia wpływu do niego wniosku, o którym mowa w art. 73b ust. 1. 

2. Jeżeli Główny Inspektor Farmaceutyczny nie dokona wpisu w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca 

może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Inspektor wezwał 

przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni 

od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 73d. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji, odmawia wpisania przedsiębiorcy 

określonego w art. 73b do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi, w przypadku gdy: 

1)   przedsiębiorca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został wykreślony z 

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi z przyczyn 

wskazanych w art. 73f ust. 1; 

2)   przedsiębiorca prowadzi aptekę, punkt apteczny albo hurtownię farmaceutyczną, albo 

wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu aptecznego 

albo hurtowni farmaceutycznej[.] <;> 

<3) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem.> 
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Art. 73f. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

pośrednika w obrocie produktami leczniczymi działalności objętej wpisem do Krajowego 

Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, gdy: 

1)   pośrednik uniemożliwia albo utrudnia wykonywanie czynności urzędowych przez 

Państwową Inspekcję Farmaceutyczną; 

2)   pośrednik nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania pośrednictwa w 

obrocie produktami leczniczymi w wyznaczonym przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego terminie; 

3)   stwierdzi rażące naruszenie przez pośrednika warunków wymaganych do wykonywania 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi[.] <;> 

<4) pośrednik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 73b ust. 1 pkt 7, niezgodne ze 

stanem faktycznym.> 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. W przypadku: 

1)   wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, 

2)   wykreślenia pośrednika w obrocie produktami leczniczymi z Krajowego Rejestru 

Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

3)   śmierci pośrednika 

- Główny Inspektor Farmaceutyczny z urzędu skreśla tego pośrednika z Krajowego Rejestru 

Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. 

<4. Skreślenie z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi 

następuje także w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez pośrednika.> 

 

<Art. 73fa. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie 

Produktami Leczniczymi z przyczyn, o których mowa w art. 73f ust. 1, może uzyskać 

ponowny wpis do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej 

wpisem. 



- 399 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 73ba ust. 2.> 

 

Art. 73g. 

1. Inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w 

odstępach nieprzekraczających 3 lat, sprawdza, czy przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi 

wypełnia obowiązki wynikające z ustawy; o terminie rozpoczęcia inspekcji informuje 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem inspekcji. 

2. Z przeprowadzonej inspekcji sporządza się raport zawierający opinię o spełnianiu przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie 

prowadzonego pośrednictwa; raport jest dostarczany przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. 

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami 

leczniczymi, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa stosowania, jakości lub 

skuteczności produktów leczniczych, w transakcjach, w których pośredniczy, Główny 

Inspektor Farmaceutyczny przeprowadza inspekcję doraźną. 

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nieprzestrzegania wymogów 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami 

leczniczymi Główny Inspektor Farmaceutyczny może przeprowadzić inspekcję doraźną. 

<5. Główny Inspektor Farmaceutyczny może wezwać przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi 

do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych naruszeń warunków 

wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej.> 

 

Art. 75. 

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych zawiera następujące dane: 
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1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy, z 

tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

[2)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;] 

<2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   miejsce prowadzenia działalności, w tym dodatkowe komory przeładunkowe, o których 

mowa w art. 76 ust. 3, jeżeli je posiada i są zlokalizowane poza miejscem prowadzenia 

działalności; 

4)   określenie zakresu prowadzenia działalności hurtowej, w tym rodzajów produktów 

leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych mających stanowić przedmiot 

obrotu w przypadku ograniczenia asortymentu; 

5)   datę podjęcia zamierzonej działalności; 

6)   datę sporządzenia wniosku i podpis osoby składającej wniosek; 

7)    imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni oraz numer prawa 

wykonywania zawodu w przypadku osób będących farmaceutami albo numer PESEL w 

przypadku pozostałych osób, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL, 

identyfikator nadawany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

1a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej składa się w 

postaci elektronicznej. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, składa się: 

1)   oświadczenie kierownika hurtowni odpowiedzialnego za prowadzenie hurtowni, który 

spełnia wymagania określone w art. 84, zwanego dalej "Osobą Odpowiedzialną", że 

podejmuje się pełnienia funkcji Osoby Odpowiedzialnej, od dnia rozpoczęcia działalności 

przez hurtownię; 

2)   oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni, której dotyczy wniosek, są zgodne z prawdą, Osoba 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1984559:part=a18:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a233§6:ver=1&full=1


- 401 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Odpowiedzialna za prowadzenie hurtowni, której dotyczy wniosek, posiada wymagane 

uprawnienia i wyraziła zgodę na podjęcie obowiązków, o których mowa w art. 85 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, a także znane mi są i spełniam 

wynikające z ustawy warunki prowadzenia hurtowni, której dotyczy wniosek."; 

3)   opinię właściwej okręgowej izby aptekarskiej o Osobie Odpowiedzialnej, jeżeli jest ona 

członkiem izby aptekarskiej; 

4)   opis procedur postępowania umożliwiających skuteczne wstrzymywanie albo 

wycofywanie produktu leczniczego albo produktu leczniczego weterynaryjnego z obrotu i 

od dystrybutorów; 

5)   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na działalność; 

6)   opis techniczny wraz z częścią rysunkową dotyczące lokalu przeznaczonego na 

działalność, sporządzone przez osobę uprawnioną; 

7)   opinię o przydatności lokalu wydaną przez: 

a)  właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii dla hurtowni farmaceutycznej produktów 

leczniczych weterynaryjnych oraz dodatkowej komory przeładunkowej, o której mowa w 

art. 76 ust. 3, jeżeli taką posiada, 

b)  organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w postaci elektronicznej albo 

papierowej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się odrębnie dla: 

1)   lokalu hurtowni farmaceutycznej wraz z dodatkową komorą przeładunkową, o której 

mowa w art. 76 ust. 3, jeżeli taką posiada - do Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 

2)   lokalu hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych wraz z 

dodatkową komorą przeładunkową, o której mowa w art. 76 ust. 3, jeżeli taką posiada - do 

Głównego Lekarza Weterynarii. 

4. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej albo hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych 

rozpatruje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Bieg terminu ulega 

zawieszeniu, jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia. 

5. W toku postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 

Główny Inspektor Farmaceutyczny ocenia przydatność lokalu. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, uwzględniając wytyczne 
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zawarte w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i wymiany informacji, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2003/94/WE. 

 

Art. 76. 

1. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zawierać powinno: 

[1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy, 

z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania, 

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;] 

<1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej 

osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż 

adres i miejsce zamieszkania, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo 

oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

2)   nazwę hurtowni farmaceutycznej, jeżeli taka występuje; 

3)   numer zezwolenia; 

4)   miejsce prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; 

5)   wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, jeżeli takie występują; 

6)   okres ważności zezwolenia, jeżeli jest ograniczony; 

7)   podstawowe warunki prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz obowiązki nałożone na 

przedsiębiorcę w związku z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznej; 

8)   określenie zakresu prowadzenia działalności hurtowej, w tym rodzajów produktów 

leczniczych, do prowadzenia obrotu którymi jest upoważniona hurtownia, w przypadku 

ograniczenia asortymentu. 

2. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni wydaje się na czas nieokreślony, chyba że 

wnioskodawca wystąpił o wydanie zezwolenia na czas określony. 

3. Komora przeładunkowa stanowi element systemu transportowego hurtowni i może być 

zlokalizowana poza miejscem prowadzenia hurtowni. Do produktów leczniczych 
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znajdujących się w komorach przeładunkowych należy dołączyć dokumentację 

transportową, w tym określającą czas dostawy tych produktów do komory. 

4. Pomieszczenia komory przeładunkowej muszą odpowiadać warunkom technicznym 

wymaganym dla pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej, co stwierdza w drodze 

postanowienia wojewódzki inspektor farmaceutyczny, na którego terenie zlokalizowana 

jest komora przeładunkowa. 

5. Komory przeładunkowe znajdujące się poza miejscem prowadzenia hurtowni mogą służyć 

przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do 

czasowego składowania produktów leczniczych wyłącznie w zamkniętych opakowaniach 

transportowych lub w zbiorczych opakowaniach wytwórcy, w warunkach określonych dla 

danych produktów leczniczych, zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

6. (uchylony). 

Art. 78a. 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar: 

1)   wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14. 

2. Zgłoszenie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   nazwę (firmę) i adres albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą 

na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej; 

2)   numer wydanego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; 

[3)   numer NIP i REGON;] 

<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

4)   dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli dotyczy: 

a)  kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

b)  numer serii, 

c)  datę ważności, 

d)  nazwę podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu uprawnionego do importu równoległego, 

nazwę wytwórcy wyrobów medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela, 

dystrybutora albo importera, albo nazwę podmiotu działającego na rynku spożywczym; 
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5)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego podlegającego wywozowi lub zbyciu. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw wobec 

zamiaru wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia, biorąc pod uwagę: 

1)   zagrożenie brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14; 

2)   znaczenie danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, 

dla zdrowia publicznego. 

4. Decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

5. Sprzeciw lub uchylenie sprzeciwu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a informacja w tym zakresie jest przekazywana 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz właściwym organom celnym. Z chwilą 

publikacji sprzeciwu lub uchylenia sprzeciwu uznaje się go za skutecznie doręczony. 

6. W przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, bieg terminu 

na wniesienie sprzeciwu ulega zawieszeniu. 

7. Od sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, strona może złożyć wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia publikacji sprzeciwu. 

8. Informację o wniesieniu sprzeciwu oraz informację o wyniku ponownego rozpoznania 

sprawy Główny Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 

9. Niewniesienie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza możliwość 

dokonania w terminie 30 dni od dnia jego upływu wywozu lub zbycia poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. 

10. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej dokonujący wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, w imieniu 

innej hurtowni farmaceutycznej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, nie zgłasza zamiaru wywozu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli zamiar 

wywozu został zgłoszony przez hurtownię farmaceutyczną, w imieniu której dokonuje 

wywozu, pod warunkiem niezgłoszenia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

sprzeciwu na dokonanie wywozu. 

11. O dokonaniu wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 9, przedsiębiorca prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej informuje Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia dokonania wywozu lub zbycia 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. W przypadku wniesienia sprzeciwu przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na 

prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej jest obowiązany do sprzedaży produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobów medycznych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości 

określonej w zgłoszeniu zamiaru wywozu lub zbycia podmiotowi prowadzącemu 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej na tym terytorium. 

13. Po upływie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, przedsiębiorca prowadzący działalność 

polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej może ponownie zgłosić zamiar, o 

którym mowa w ust. 1. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie informacji przekazywanych przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących 

dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co 

najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Obwieszczenie określone w ust. 14 jest ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

16. Do postępowania prowadzonego w zakresie wydania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, 

nie stosuje się art. 10, przepisów działu II rozdział 2 i 5 oraz art. 98 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
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Art. 96a. 

1. Recepta zawiera następujące informacje: 

1)   dane dotyczące pacjenta: 

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN", w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, 

wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo 

świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku osoby 

bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), albo 

–  "NMZ", w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)  identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)   datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych 

danych zamieszczonych na recepcie; 

2)   dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła 

receptę pro auctore albo receptę pro familiae: 

a)  w przypadku: 

–  podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą 

jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

–  osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko, 

–  podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki, 

b)  adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa 

miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a 

w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - 

adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji 

medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro 
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familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer 

domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), 

c)  numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; 

w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania 

albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae - numer telefonu 

kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, 

d)  identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w 

postaci papierowej - dziewięcioznakowy numer REGON; 

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: 

a)  imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 

b)  kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy, 

c)  identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)  numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę 

–   w przypadku recepty w postaci papierowej dane te są nanoszone w sposób czytelny za 

pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób 

uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty, 

e)   podpis, w przypadku recepty: 

–  w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony 

profilem zaufanym ePUAP albo 

–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny; 

4)   dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a)  nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu 

leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w 

jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, 

b)  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej 

niż jednej postaci, 
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c)  dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w więcej niż 

jednej dawce, 

d)  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku: 

–  leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana 

zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo 

–  leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi 

farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

–  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład lub nazwę 

mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, 

leku aptecznego 

–  jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami 

uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość produktu leczniczego, 

leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca farmaceutycznego przeznaczonego 

do sporządzenia leku recepturowego, określa się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość 

surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego 

będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu 

leczniczego, można również określić wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum satis" lub 

"q.s.", 

e)  sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku wyrobów 

medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

5)   dane dotyczące daty realizacji recepty: 

a)  datę wystawienia recepty, 

b)  datę realizacji recepty "od dnia", a jeżeli nie dotyczy znak "X". 

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta 

jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu 

stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, 
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przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości 

niezbędnej do 120-dniowego stosowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 180-dniowego 

stosowania; 

3)   podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce 

farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem że w 

przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do 

stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną 

na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept 

niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. 

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept na następujące 

po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu 

leczniczego sprowadzonego w trybie art. 4. 

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu 

stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania 

- wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy 

stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

6. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest 

realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w 

terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. Odpis recepty zawiera: 

1)   numer odpisu; 

2)   dane, o których mowa w ust. 1; 

3)   ilość produktu leczniczego lub produktów leczniczych przepisanych na recepcie, będącą 

różnicą między ilością przepisaną przez osobę wystawiającą receptę i wydaną w aptece; 

4)   datę wystawienia odpisu i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez 

aptekę. 
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7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 

1)   30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia"; 

2)   7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla 

recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i 

parenteralnego; 

3)   120 dni od daty jej wystawienia na: 

a)  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

b)  produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. 

8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla 

którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje: 

1)   dane, o których mowa w ust. 1; 

2)   identyfikator płatnika; 

3)   kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

4)   w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych odpowiedni identyfikator: 

a)  "BW" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

b)  "DN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

c)  "CN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 
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5)   symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 

pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

6)   numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy lub 

system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej: 

-   unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia, 

-   unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego, w przypadku leków niepodlegających refundacji o kategorii 

dostępności "Rpw"; 

7)   odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób: 

a)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej odpłatności, osoba wystawiająca 

receptę może nie wpisać tej odpłatności, 

b)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej niż jednej odpłatności, osoba 

wystawiająca receptę: 

–  wpisuje symbol "P" w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za 

najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–  może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 
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ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–  wpisuje odpłatność określoną w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych niż wskazane w tiret 

pierwsze i drugie; 

8)   jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca 

receptę wpisuje symbol "X" albo 100%; 

9)   odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący sposób: 

a)  B lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie, 

b)  R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

ryczałtową, 

c)  30% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu 

finansowania, 

d)  50% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu 

finansowania; 

10)  oznaczenia, o których mowa w pkt 7-9, nie są wymagane w przypadku recept 

wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na podstawie art. 4 

albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

9. Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych 

gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub 

wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy, a na recepcie 

wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny. W przypadku 
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wystawienia więcej niż jednej recepty w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca 

może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w pakiet. 

10. Zapotrzebowanie zawiera następujące informacje: 

1)   dane identyfikacyjne podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które mogą być 

nanoszone za pomocą nadruku lub pieczęci, zawierające: 

a)  nazwę, 

b)  adres, 

c)  numer telefonu, 

[d)  numer NIP;] 

<d) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

2)   nazwę produktu leczniczego lub wyrobu medycznego; 

3)   postać farmaceutyczną; 

4)   dawkę; 

5)   wielkość opakowania; 

6)   ilość; 

7)   podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

11. Termin ważności zapotrzebowania wynosi 14 dni od dnia jego wystawienia. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, 

2)   zakres danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór recept 

w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 

3)   sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz budowę 

i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej, 

4)   sposób przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej, 

5)   sposób realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym 

autoryzacji recepty w postaci elektronicznej, 

6)   minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie 

jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept w postaci 

elektronicznej i w postaci papierowej oraz prawidłowej realizacji takich recept. 
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Art. 100. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 4, występujące o zezwolenie na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający: 

1)    oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą 

fizyczną - imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej; 

[2)   numer NIP oraz numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy 

podmiot jest osobą fizyczną;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer PESEL lub – gdy ten numer nie 

został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;> 

2a)   numer we właściwym rejestrze; 

3)   wskazanie adresu apteki; 

4)   nazwę apteki, o ile taka występuje; 

5)   datę podjęcia działalności; 

6)   datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek; 

7)    dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, jeśli 

apteka takie posiada; 

8)    dni i godziny pracy apteki; 

9)    wskazanie liczby prowadzonych aptek przez podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 3a. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1)   tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej; 

2)   (uchylony); 

3)   plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez osobę 

uprawnioną; 

4)   opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5)   imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego identyfikator 

jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2; 

6)   oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez 

wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w 

rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawca podaje 
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oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, 

nazwisko oraz adres; 

7)   oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której 

członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę 

i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres; 

8)    oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek na podstawie udzielonych zezwoleń; 

9)    zaświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę prawa wykonywania zawodu 

farmaceuty, wydane przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest 

członkiem, w trybie określonym w art. 4g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich - jeżeli dotyczy; 

10)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki posiadającej zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie 

produktami leczniczymi - w przypadku, gdy w skład jej organów wchodzi wnioskodawca, 

wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą. 

2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w postaci elektronicznej albo 

papierowej. 

2b. W przypadku, gdy wniosek składa spółka, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, 

oświadczenia i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2 pkt 6-9, składają także wszyscy 

wspólnicy i partnerzy. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2: 

1)   pkt 6 - są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera w 

sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu 

przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 

2)   pkt 7 - są wymieniane wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest 

wspólnik lub partner; 

3)   pkt 8 - są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera w 

sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu 

przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, a także wszystkie podmioty będące 

członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6-8 oraz ust. 2b składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 
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6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, dane wymagane w 

opisie technicznym lokalu, uwzględniające w szczególności usytuowanie lokalu, jego 

dostępność, warunki dostaw towaru, dane dotyczące powierzchni podstawowej i 

pomocniczej. 

Art. 106. 

[1. Apteka szpitalna może być uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 98 i 

zatrudnienia kierownika apteki spełniającego wymogi określone w art. 88 ust. 2. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek kierownika podmiotu leczniczego 

wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym ma zostać 

uruchomiona apteka szpitalna.] 

<1. Apteka szpitalna może być uruchomiona po uzyskaniu zezwolenia właściwego 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego pod warunkiem spełnienia wymogów 

określonych w art. 98 i zatrudnienia kierownika apteki spełniającego wymogi 

określone w art. 88 ust. 2. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane na wniosek kierownika podmiotu 

leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w 

którym ma zostać uruchomiona apteka szpitalna.> 

3. Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki: 

1)   podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione 

do tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie 

podstawowej działalności apteki; 

2)   pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
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przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także pacjentów 

korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym; 

3)    pacjentów, którym wydano zgodę na pokrycie kosztów tego leku w ramach ratunkowego 

dostępu do technologii lekowej, o którym mowa w dziale II w rozdziale 3a ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

4. Kierownik apteki szpitalnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 3, z innym 

podmiotem leczniczym, a także o zamiarze likwidacji apteki szpitalnej, z podaniem 

przyczyn jej likwidacji. 

Art. 107. 

[1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny prowadzi rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 

ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie 

aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej.] 

<1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny prowadzi rejestr zezwoleń na prowadzenie 

aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zezwoleń na 

prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej.> 

2. Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych zawiera: 

1)   dane określone w art. 100 ust. 1 pkt 1, 7 i 8; 

[2)   numer REGON;] 

3)   unikalny identyfikator apteki lub punktu; 

4)    imię i nazwisko kierownika apteki albo kierownika punktu oraz jego identyfikator jako 

pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

5)   dane określone w art. 102 pkt 2-6; 

6)   datę podjęcia działalności przez aptekę lub punkt; 

7)   datę cofnięcia albo wygaszenia zezwolenia. 

2a. Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny jest obowiązany do 

przekazywania do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 

informacji o zmianie danych określonych w ust. 2 pkt 1, 3-5, niezwłocznie po wystąpieniu 

zmiany. 

[3. Rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów 

farmacji szpitalnej zawiera: 
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1)   nazwę (firmę), adres podmiotu leczniczego, na rzecz którego została udzielona zgoda, a w 

przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko i adres; 

2)   numer REGON; 

3)   adres apteki lub działu; 

4)   dane apteki lub działu - numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony 

internetowej, jeżeli takie posiada; 

5)   dni i godziny pracy apteki lub działu; 

6)   zakres działalności apteki lub działu; 

7)   imię i nazwisko kierownika apteki lub działu oraz jego identyfikator jako pracownika 

medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia; 

8)   unikalny identyfikator apteki lub działu; 

9)   datę podjęcia działalności przez aptekę lub dział; 

10)  datę cofnięcia albo wygaszenia zgody.] 

<3. Rejestr udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i 

działów farmacji szpitalnej zawiera: 

1) nazwę (firmę), adres podmiotu leczniczego, któremu udzielono zezwolenia, a w 

przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko i adres; 

2) adres apteki lub działu; 

3) dane apteki lub działu – numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony 

internetowej, jeżeli takie posiada; 

4) dni i godziny pracy apteki lub działu; 

5) zakres działalności apteki lub działu; 

6) imię i nazwisko kierownika apteki lub działu oraz jego identyfikator jako 

pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

7) unikalny identyfikator apteki lub działu; 

8) datę podjęcia działalności przez aptekę lub dział; 

9) datę cofnięcia albo wygaszenia zezwolenia.> 

3a. Podmiot prowadzący aptekę szpitalną, zakładową i dział farmacji szpitalnej jest 

obowiązany do przekazywania do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego informacji o zmianie danych objętych rejestrem, o którym mowa w ust. 

3, niezwłocznie po wystąpieniu zmiany. 
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4. Zmiana danych określonych w ust. 2 i 3 wymaga wprowadzenia zmian w rejestrach, o 

których mowa w ust. 1. 

4a. Dane zawarte w rejestrach, o których mowa w ust. 1, określone w ust. 2 i 3, są dostępne 

publicznie. 

[5. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzone są w systemie teleinformatycznym zwanym 

Krajowym Rejestrem Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów 

Aptecznych oraz Rejestrem Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 

Zakładowych.] 

<5. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzone są w systemie teleinformatycznym 

zwanym Krajowym Rejestrem Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, 

Punktów Aptecznych oraz Rejestrem Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 

Szpitalnych i Zakładowych.> 

6. Administratorem systemu, o którym mowa w ust. 5, w rozumieniu ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia jest Główny Inspektor 

Farmaceutyczny. 

[7. Główny Inspektor Farmaceutyczny udostępnia dane objęte wpisem do Krajowego Rejestru 

Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych systemowi informacji 

w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia.] 

<7. Główny Inspektor Farmaceutyczny udostępnia dane objęte wpisem do Krajowego 

Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych 

oraz Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i 

Zakładowych systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.> 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia opis systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w ust. 5, zawierający minimalną funkcjonalność systemu, oraz zakres 

komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur 

dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i 

szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na uwadze 

zapewnienie jednorodności zakresu i rodzaju danych gromadzonych w rejestrach, o 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1984559:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1984559:ver=0&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115:part=a13u2p2la:ver=0&full=1


- 420 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

których mowa w ust. 1, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, o którym mowa w 

ust. 5, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami określonymi na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66)  

 

[Art. 80. 

Umowa o przeniesienie własności statku obciążonego hipoteką morską na osobę zagraniczną 

w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) wymaga uprzedniej zgody wierzyciela hipotecznego 

wyrażonej na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym.] 

 

<Art. 80. 

Umowa o przeniesienie własności statku obciążonego hipoteką morską na osobę 

zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) wymaga uprzedniej zgody 

wierzyciela hipotecznego wyrażonej na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138 

 

Art. 22a. 

1. Jeżeli informacje i materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych przez ABW albo 

AW wskazują, że sprawa będąca ich przedmiotem należy do zakresu działania innych 

organów<,> służb lub instytucji, Szef właściwej Agencji przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 

5-7, uzyskane informacje i materiały właściwemu podmiotowi. 
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2. Jeżeli informacje i materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych przez organy, służby 

lub instytucje uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

wskazują, że sprawa będąca przedmiotem tych czynności należy do zakresu działania 

ABW albo AW, podmioty te przekazują uzyskane informacje i materiały właściwej 

Agencji. 

3. Jeżeli informacje i materiały uzyskane przez ABW albo AW wskazują na uzasadnione 

podejrzenie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo potwierdzają 

jego popełnienie, Szef właściwej Agencji przedstawia je właściwemu prokuratorowi, w 

celu podjęcia decyzji w zakresie ich dalszego procesowego wykorzystania. 

4. Jeżeli informacje i materiały uzyskane przez ABW albo AW wskazują na uzasadnione 

podejrzenie popełnienia wykroczenia lub wykroczenia skarbowego albo potwierdzają jego 

popełnienie, Szef właściwej Agencji, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 2, zawiadamia organ 

właściwy dla ścigania sprawcy. 

5. Jeżeli w toku realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych ujawnią się okoliczności 

wskazujące na to, że sprawa będąca przedmiotem tych czynności nie pozostaje w 

kompetencji ABW albo AW, Szef właściwej Agencji może podjąć decyzję o jej 

kontynuowaniu, jeżeli jest to uzasadnione bezpieczeństwem państwa. 

6. Szef właściwej Agencji podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 5, za zgodą Prezesa Rady 

Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 7. Szef właściwej Agencji powiadamia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o 

udzielenie takiej zgody. 

7. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych, 

zgodę, o której mowa w ust. 6, wyraża ten minister. 

8. Szef właściwej Agencji, niezwłocznie po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 6 albo 7, 

powiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kontynuacji czynności, o których 

mowa w ust. 5. 

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, sposób 

i tryb realizacji przez Szefów Agencji obowiązków określonych w ust. 1, 3 i 4, 

uwzględniając przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935). 
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Art. 27. 

1. Sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną - gdy inne 

środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne - przy wykonywaniu czynności 

operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez ABW w celu rozpoznawania, 

zapobiegania i wykrywania przestępstw, o których mowa w: 

1)   art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d i e, 

2)   rozdziałach XXXV-XXXVII Kodeksu karnego oraz rozdziałach 6 i 7 Kodeksu karnego 

skarbowego - jeżeli godzą w podstawy ekonomiczne państwa, 

3)   art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 Kodeksu 

karnego - jeżeli dotyczą przestępstw, o których mowa w pkt 1 i 2 

- oraz w celu uzyskania i utrwalenia dowodów tych przestępstw, ujawnienia mienia 

zagrożonego przepadkiem w związku z tymi przestępstwami i ścigania ich sprawców. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef ABW może zarządzić, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia 

kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca protokolarne, 

komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 
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3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

7. Wniosek Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać 

postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, z 

których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 

9a. Szef ABW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w 

ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 
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11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć 

udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Szefa ABW. 

11a. Na postanowienia Sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 8 i 9 - przysługuje zażalenie Szefowi ABW; 

2)   ust. 3 [i 15] - przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez ABW kontroli 

operacyjnej. 

[12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie 

przez ABW kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.] 

<12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) zapewnia warunki techniczne i 

organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez ABW kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 
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kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

15a. (uchylony). 

15b. (uchylony). 

15c. (uchylony). 

15d. (uchylony). 

15e. (uchylony). 

15f. O zachowaniu materiałów z kontroli operacyjnej, które są istotne dla bezpieczeństwa 

państwa, orzeka Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa ABW złożony 

po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Sąd przed wydaniem 

postanowienia zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności z 

materiałami zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej, której wniosek 

dotyczy. 

15g. Przed wydaniem pisemnej zgody, o której mowa w ust. 15f, Prokurator Generalny 

zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek. 

15h. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, Szef 

ABW zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w 

art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

15i. W przypadku, o którym mowa w ust. 15h pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w 

ust. 15h pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 
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15j. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 15i pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

15k. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 15i pkt 2, Prokuratorowi Generalnemu 

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. 

15l. Szef ABW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o 

którym mowa w ust. 15j, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia 

materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Szef 

ABW niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych materiałów. 

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie są istotne dla 

bezpieczeństwa państwa lub nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie 

przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. 

Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW. 

16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 16, Szef ABW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

16b. Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef ABW prowadzą rejestry postanowień, pisemnych 

zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. 

16c. Szef ABW prowadzi odrębne rejestry wniosków do Sądu o zezwolenie na zachowanie 

materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla 

bezpieczeństwa państwa, zarządzeń o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas 

stosowania kontroli operacyjnej oraz zawiadomień Prokuratora Generalnego o wydaniu 

przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli 

operacyjnej. 

16d. Rejestry, o których mowa w ust. 16b i 16c, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

17. (uchylony). 
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18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

Art. 37. 

1. Agencje nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy: 

1)   posłów i senatorów; 

2)   osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 

2261); 

3)   dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach 

wojewódzkich; 

4)    sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych; 

5)   członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów "Telewizji 

Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także dyrektorów 

terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna"; 

6)   dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna"; 

7)   nadawców w rozumieniu [art. 4 pkt 1] <art. 4 pkt 5> ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 

radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414); 

8)   redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o 

których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z 

późn. zm.); 

9)   rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w 

publicznych i niepublicznych szkołach wyższych; 

10)  członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 

2. Szefowie Agencji w celu realizacji zadań Agencji mogą wydać zgodę na korzystanie z 

tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione 

względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. 
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3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych 

Szefowie Agencji wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego 

ministra. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138)  

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   amunicji - należy przez to rozumieć naboje wyposażone lub niewyposażone w materiały 

wybuchowe miotające pociski oraz ślepą amunicję, wykorzystywane w broni palnej i w 

broni artyleryjskiej przeznaczonej do użytku cywilnego; 

2)   bezpieczeństwie - należy przez to rozumieć zapobieganie wypadkom, a jeżeli mają one 

miejsce - ograniczanie ich skutków; 

3)   dokumencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych - 

należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w decyzji Komisji Europejskiej 

2004/388/WE z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego 

przemieszczenia materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 135); 

4)   dystrybutorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną albo prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w łańcuchu dostaw, 

niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia materiały wybuchowe 

przeznaczone do użytku cywilnego, w tym wyroby pirotechniczne, na rynku; 

5)   grupach zgodności - należy przez to rozumieć oznaczone literowo grupy zgodności 

materiałów i przedmiotów wybuchowych, określone w załączniku A; 

6)   importerze - należy przez to rozumieć: 

a)  osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania albo 

b)  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą 

siedzibę 

- na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 



- 429 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która wprowadza do obrotu 

materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego, w tym wyrób pirotechniczny, 

pochodzący z państwa trzeciego; 

7)   jednostkach naukowych - należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 

9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2045, 1933 i 2260); 

8)   klasach materiałów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć grupy materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych wydzielone na podstawie dominującego zagrożenia, 

określone w załączniku A; 

9)   kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy składający 

się z podklasy i litery grupy zgodności materiału i przedmiotu wybuchowego; 

10)  Konwencji - należy przez to rozumieć Konwencję w sprawie znakowania plastycznych 

materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisaną w Montrealu dnia 1 marca 

1991 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 948); 

11)  materiałach wybuchowych - należy przez to rozumieć substancje chemiczne stałe lub 

ciekłe albo mieszaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o 

takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w 

otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, zaliczane 

do klasy 1, o których mowa w załączniku A; 

12)  normie zharmonizowanej - należy przez to rozumieć normę zharmonizowaną w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, 

zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 

87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 

316 z 14.11.2012, str. 12), której tytuł i numer zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej; 

13)  ocenie zgodności - należy przez to rozumieć proces wykazujący, że zostały spełnione 

wymagania bezpieczeństwa dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego albo wyrobów pirotechnicznych; 

14)  oczyszczaniu terenów - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą obejmującą 

poszukiwanie materiałów wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie albo 
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unieszkodliwienie znalezionych materiałów wybuchowych na lądzie lub wodach 

śródlądowych, lub obszarach morskich; 

15)  odbiorcy - należy przez to rozumieć: 

a)  osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania albo 

b)  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą 

siedzibę 

- na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która odbiera materiały 

wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, w tym amunicję, z wyłączeniem 

wyrobów pirotechnicznych; 

16)  odzyskaniu - należy przez to rozumieć doprowadzenie do zwrotu materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, w tym wyrobu pirotechnicznego, 

który został udostępniony użytkownikowi końcowemu; 

17)  organach nadzoru rynku - należy przez to rozumieć organy nadzoru rynku w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; 

[18)  osobie zagranicznej - należy przez to rozumieć osobę zagraniczną, o której mowa w art. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255);] 

<18) osobie zagranicznej – należy przez to rozumieć osobę zagraniczną w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

19)  oznakowaniu CE - należy przez to rozumieć oznakowanie CE w rozumieniu art. 2 pkt 20 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) 

nr 765/2008"; 

20)  plastycznych materiałach wybuchowych - należy przez to rozumieć materiały 

wybuchowe w giętkiej lub elastycznej prasowanej postaci, których opis jest 

przedstawiony w części 1 ust. 1 "Opis materiałów wybuchowych" załącznika 

technicznego do Konwencji; 
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21)  podklasach materiałów i przedmiotów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć 

wydzielone w klasie 1 materiałów niebezpiecznych podklasy materiałów i przedmiotów 

wybuchowych o podobnym zachowaniu się przy spalaniu, deflagracji lub detonacji, 

określone w załączniku A; 

22)  podmiotach gospodarczych - należy przez to rozumieć w przypadku: 

a)  materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - producenta, 

upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora oraz osobę fizyczną albo prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zajmuje się 

magazynowaniem, używaniem, przemieszczaniem, przywozem, wywozem lub handlem 

takimi materiałami lub wyrobami zawierającymi takie materiały, 

b)  wyrobów pirotechnicznych - producenta, importera oraz dystrybutora; 

23)  producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną albo prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza materiały wybuchowe 

przeznaczone do użytku cywilnego, w tym wyroby pirotechniczne, albo dla której te 

materiały lub wyroby zaprojektowano lub wytworzono i która oferuje je pod własną 

nazwą lub znakiem towarowym albo która wykorzystuje wytworzone materiały 

wybuchowe metodą in situ; 

[24)  przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

25)  przedsiębiorcy zagranicznym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa 

w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<24) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

…); 

25) przedsiębiorcy zagranicznym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę 

zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

26)  przemieszczaniu - należy przez to rozumieć każde rzeczywiste przekazanie materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym amunicji, z wyłączeniem 

wyrobów pirotechnicznych, w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 
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Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem 

przekazania w obrębie jednej i tej samej lokalizacji; 

27)  udostępnieniu na rynku - należy przez to rozumieć dostarczenie w ramach działalności 

gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie, materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego, w tym wyrobu pirotechnicznego, w celu dystrybucji lub używania na 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej; 

28)  umowie ADR - należy przez to rozumieć Umowę europejską dotyczącą 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną 

w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882); 

29)  unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym - należy przez to rozumieć prawodawstwo, o 

którym mowa w art. 2 pkt 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

30)  upoważnionym przedstawicielu - należy przez to rozumieć: 

a)  osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania albo 

b)  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą 

siedzibę 

- na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającą pisemne 

pełnomocnictwo od producenta materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego do działania w jego imieniu w określonym zakresie; 

31)  używaniu - należy przez to rozumieć prowadzenie przez przedsiębiorców i jednostki 

naukowe wszelkich prac związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym wyrobów pirotechnicznych; 

32)  wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć udostępnienie materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego lub wyrobu pirotechnicznego po raz 

pierwszy na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej; 

33)  wycofaniu z obrotu - należy przez to rozumieć działanie, którego celem jest zapobieżenie 

udostępnieniu materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, w tym 

wyrobu pirotechnicznego, na rynku w danym łańcuchu dostaw; 
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34)  wymaganiach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć wymagania w zakresie cech 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów 

pirotechnicznych, zasad ich projektowania i wytwarzania, a także właściwości 

użytkowych; 

35)  wyrobach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć każdy wyrób zawierający 

materiały pirotechniczne, które są jedną z odmian materiałów wybuchowych, będące 

materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania ciepła, światła, 

dźwięku, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku samopodtrzymującej, 

egzotermicznej reakcji chemicznej; 

36)  wyrobach pirotechnicznych do pojazdów - należy przez to rozumieć wyroby 

pirotechniczne będące elementami urządzeń bezpieczeństwa stosowanych w pojazdach, 

zawierających wyroby pirotechniczne wykorzystywane do uruchamiania tych lub innych 

urządzeń bezpieczeństwa; 

37)  wyrobach pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego - należy przez to 

rozumieć wyroby pirotechniczne przeznaczone do wykorzystania na scenie wewnątrz lub 

na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej i telewizyjnej lub do podobnego 

użytku; 

38)  wyrobach pirotechnicznych widowiskowych - należy przez to rozumieć wyroby 

pirotechniczne przeznaczone do celów rozrywkowych; 

39)  wytwarzaniu materiałów wybuchowych metodą in situ - należy przez to rozumieć 

wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez 

przedsiębiorców na potrzeby własne dokonywane w miejscu użycia tych materiałów z 

przeznaczeniem do użycia bezpośrednio po wytworzeniu; 

40)  zabezpieczeniu - należy przez to rozumieć użycie środków zapobiegających 

wykorzystaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

niezgodnie z prawem lub w sposób zagrażający porządkowi publicznemu; 

41)  załączniku A - należy przez to rozumieć załącznik A do umowy ADR; 

42)  znakowaniu plastycznych materiałów wybuchowych - należy przez to rozumieć 

równomierne rozmieszczenie w plastycznym materiale wybuchowym materiału 

znakującego rozumianego jako jedna z substancji wymienionych w części 2 "Materiały 

znakujące" załącznika technicznego do Konwencji i dodanego w ilości wskazanej w tej 

części załącznika technicznego. 
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USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 

2018 r. poz. 138) 

[Art. 29a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 

1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460).] 

 

Art. 55. 

1. Lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu na 

wniosek zainteresowanego. 

2. Zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego może uzyskać: 

1)   organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna; 

3)   spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, której członek zarządu - w przypadku zarządu 

jednoosobowego, lub co najmniej dwóch członków zarządu - w przypadku zarządu 

wieloosobowego, posiadają znajomość języka polskiego, co wykazuje się złożeniem 

stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń; 

4)    stowarzyszenie lub podmiot, do którego odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), których 

przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa 

polskiego; 

5)   osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku 

gdy nie jest ona obywatelem polskim - również posiadająca znajomość języka polskiego 

lub zatrudniająca co najmniej jedną osobę upoważnioną do jej reprezentowania, 

posiadającą znajomość języka polskiego, co wykazuje złożeniem stosownego 
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oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

2a. Lotnisko użytku wyłącznego może założyć podmiot posiadający miejsce stałego pobytu 

lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 

1)   dokumenty potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wymogów, o których mowa w 

ust. 2 albo 2a; 

2)   wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o ile został 

uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się w strefie jego 

oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpis decyzji o 

warunkach zabudowy albo odpis decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego; 

2a)  zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu plan generalny lotniska, o 

którym mowa w ust. 5 - w przypadku lotnisk użytku publicznego; 

3)   program wykorzystania lotniska; 

4)   prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem 

sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk; 

5)   projekt zagospodarowania terenu lotniska; 

6)   (uchylony); 

7)   dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska; 

8)   mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego 

otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych; 

9)   profile pól wznoszenia i podejścia; 

10)  (uchylony); 

11)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie o odmowie wszczęcia 

postępowania lub decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli założenie lotniska nie jest przedsięwzięciem w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
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i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579 i 2003). 

4. (uchylony). 

5. Zakładający lotnisko użytku publicznego lub, w przypadku istniejących lotnisk użytku 

publicznego, zarządzający tym lotniskiem opracowuje plan generalny lotniska użytku 

publicznego stanowiący plan rozwoju tego lotniska, sporządzony na okres nie krótszy niż 

20 lat, zwany dalej "planem generalnym". 

6. Plan generalny określa: 

1)   obszar objęty planem, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów budowlanych i 

naturalnych; 

2)   informację dotyczącą planowanego rozwoju ruchu lotniczego (w podziale w 

szczególności na operacje regularne, czarterowe i lotnictwo ogólne, przewozy pasażerów i 

towarów); 

3)   koncepcję zapewniania służb żeglugi powietrznej; 

4)   koncepcję rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska; 

5)   informację dotyczącą przepustowości, z uwzględnieniem jej obecnych - w przypadku 

istniejących lotnisk - i przyszłych parametrów (w podziale na parametry dotyczące w 

szczególności dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, terminali, przestrzeni 

powietrznej, dróg dojazdowych do lotniska), w odniesieniu do zakładanego rozwoju ruchu 

i planowanych modernizacji lotniska; 

6)   informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące w szczególności obecnej i planowanej 

struktury własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i 

przewidywanej rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat 

lotniskowych i przychodów z ich tytułu, z odniesieniem do całości planowanych 

przychodów podmiotu; 

7)   inne sprawy wybrane przez podmiot, o którym mowa w ust. 5. 

7. Plan generalny w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 4, podmiot, o którym mowa w 

ust. 5, konsultuje z gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym. Właściwe 

organy gminy wyrażają swoje stanowisko i zgłaszają uwagi do planu generalnego [w 

terminie 30 dnia od dnia] <w terminie 30 dni od dnia> otrzymania planu od podmiotu, o 

którym mowa w ust. 5. Nieprzedstawienie stanowiska ani uwag przez właściwe organy 

gminy w terminie 30 dni, traktuje się jako brak zastrzeżeń do planu generalnego 

przedstawionego przez podmiot, o którym mowa w ust. 5. Podmiot, o którym mowa w 
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ust. 5, ustosunkowuje się na piśmie do uwag gminy i przedkłada do zaopiniowania 

Prezesowi Urzędu skonsultowany w powyższym trybie z gminami plan obejmujący uwagi 

gminy i stanowisko podmiotu, o którym mowa w ust. 5, w odniesieniu do uwag gminy. 

8. Plan generalny po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu w zakresie, o którym mowa w ust. 

6 pkt 1-6, oraz po uzgodnieniu z: 

1)   (uchylony), 

2)   Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), 

3)   ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego - w zakresie zgodności z 

programami rządowymi dotyczącymi rozwoju kraju, w tym jego poszczególnych 

regionów 

- podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie zgodności 

z polityką transportową kraju. 

9. Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego - zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym - jest 

obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych. Jeżeli 

teren zamknięty objęty planem generalnym utraci status terenu zamkniętego, sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnego z zatwierdzonym 

planem generalnym dla tego terenu jest obowiązkowe. 

10. Plan generalny podlega aktualizacji w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące 

lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, 

operacyjne, środowiskowe oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w 

tym planie. 

11. Do zmiany planu generalnego przepisy ust. 6-9 stosuje się odpowiednio. 

12. Prezes Urzędu uwzględnia zapisy zatwierdzonego planu generalnego w szczególności 

przy: 

1)   wydawaniu zezwoleń, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

2)   uzgadnianiu decyzji, o których mowa w art. 87 ust. 5. 
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Art. 67c. 

 1. Zadania koordynatora określa rozporządzenie nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w 

sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych 

Wspólnoty. 

[2. Koordynator działa na własny rachunek i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<2. Koordynator działa na własny rachunek i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

…).> 

3. Do koordynatora stosuje się przepisy dotyczące osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustaw: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 

60, 528 i 648), z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.) oraz z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.). 

4. Koszty koordynacji w porcie lotniczym, w szczególności koszty: bieżącej działalności 

koordynatora, zapewnienia niezbędnych urządzeń i pomieszczeń, utrzymywania 

uprawnień, wynagrodzeń koordynatora oraz osób zatrudnionych w jego biurze, 

pokrywane są z budżetu koordynatora. 

 

Art. 95a. 

[1. Wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu 

lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz 

wpisywanych do niego uprawnień, z wyjątkiem prowadzenia szkolenia lotniczego w celu 

uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej oraz 

informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej i podlega wpisowi do rejestru podmiotów szkolących na podstawie 

pisemnego wniosku.] 

<1. Wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu 

lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego 
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oraz wpisywanych do niego uprawnień, z wyjątkiem prowadzenia szkolenia 

lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji 

powietrznej oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców i podlega wpisowi do rejestru podmiotów szkolących na 

podstawie pisemnego wniosku.> 

2. Działalność szkoleniową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów 

szkolących może wykonywać przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca z innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z 

obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

czasowo oferuje lub świadczy usługę, który oświadcza, że wykonywanie działalności 

objętej wpisem do rejestru podmiotów szkolących nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu 

lotniczym oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 

3. Wniosek o wpis do rejestru zawiera w szczególności następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania; 

2)    oznaczenie formy prawnej i numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   datę planowanego rozpoczęcia działalności szkoleniowej; 

5)   imię, nazwisko, adres, numer telefonu instruktora pilotażu oraz jego kwalifikacje; 

6)   nazwę i adres lotniska lub lądowiska, na którym będzie prowadzone szkolenie; 

7)   spis statków powietrznych używanych do szkolenia, jeżeli podlegają wpisowi do 

ewidencji, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2; 

8)   informację o rodzajach szkoleń, jakie będą prowadzone w ośrodku; 

9)   informację o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonego szkolenia; 

10)  oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. 

<3a. Organem prowadzącym rejestr podmiotów szkolących jest Prezes Urzędu. 

3b. Prezes Urzędu wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

podmiotów szkolących. 

3c. Prezes Urzędu prostuje z urzędu wpis do rejestru podmiotów szkolących zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 
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4. Minister właściwy do spraw transportu, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w ruchu 

lotniczym, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe wymagania niezbędne dla prowadzenia działalności szkoleniowej, o której 

mowa w ust. 1; 

2)   wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących; 

3)   szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru podmiotów szkolących, tryb 

składania wniosków o wpis do rejestru podmiotów szkolących oraz zgłaszania zmiany 

danych rejestrowych. 

<Art. 95aa. 

1. Prezes Urzędu jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru podmiotów 

szkolących w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. 

2. Jeżeli Prezes Urzędu nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

<Art. 95ba. 

1. Prezes Urzędu wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 3 pkt 10, 

niezgodne ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu z urzędu 

wykreśla przedsiębiorcę z rejestru podmiotów szkolących. 
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Art. 95bb. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru podmiotów szkolących, może uzyskać 

ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 

decyzji, o której mowa w art. 95ba ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru podmiotów szkolących. Nie dotyczy to sytuacji 

określonej w art. 95aa ust. 2. 

Art. 95bc. 

Prezes Urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru podmiotów szkolących na jego 

wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 160. 

1. Podjęcie i wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym, w zakresie określonym w ust. 

3, wymaga uzyskania certyfikatu. 

[1a. Do podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym, w zakresie określonym w 

ust. 3 pkt 1 oraz pkt 3-8, z wyłączeniem świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz 

lotniczy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 

60).] 

2. Wydanie certyfikatu musi być poprzedzone procesem certyfikacji, który jest sprawdzeniem 

trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania określonej działalności 

lotniczej. 

3. Certyfikacji podlega: 

1)   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

a)  przewozu lotniczego z wykorzystaniem samolotów, śmigłowców, balonów i szybowców, 

b)  świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy z wykorzystaniem statków 

powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do lotu; 

2)   szkolenie personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego 

oraz wpisywanych do niej uprawnień oraz szkolenie personelu lotniczego w celu 

uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej, 

informatora lotniskowej służby powietrznej oraz wpisywanych do nich uprawnień; 
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3)    lotnisko użytku publicznego, o którym mowa w art. 59a ust. 1, i jego eksploatacja; 

4)   obsługa naziemna statków powietrznych wykonywana na rzecz przewoźników lotniczych 

w zakresie: 

a)  obsługi materiałów niebezpiecznych w rozumieniu Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 

2, 

b)  zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe 

- z wyjątkiem wykonywanej przez przewoźników lotniczych obsługi naziemnej własnych 

statków powietrznych i ładunków; 

5)   (uchylony); 

6)   projektowanie, produkcja i obsługa techniczna statków powietrznych i innego sprzętu 

lotniczego oraz zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych; 

7)   inne rodzaje działalności lotniczej, jeżeli wymagają tego umowy międzynarodowe, 

przepisy międzynarodowe lub przepisy prawa Unii Europejskiej; 

8)   zapewnianie służb żeglugi powietrznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 550/2004/WE z 

dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej 

Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. 

4. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje: 

1)   organizację wykonywania określonej działalności, z uwzględnieniem bezpiecznej 

eksploatacji statków powietrznych, zawodowego przygotowania personelu 

kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego, metod wykonywania działalności, 

programów szkolenia personelu, instrukcji wykonawczych, środków technicznych oraz 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek posiadania wynika z 

niniejszej ustawy; 

2)   w odniesieniu do przewozu lotniczego - także zdolności finansowych; 

3)   w odniesieniu do zarządzania lotniskami - zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

lotniska; 

4)   zapewnienie innych warunków istotnych dla danego rodzaju działalności, związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa lotnictwa i osób trzecich oraz ochrony, o której mowa w 

dziale IX, określonych w odrębnych przepisach. 

 

[Art. 160a. 

Do działalności polegającej na szkoleniu personelu lotniczego w celu uzyskania licencji 

członka personelu lotniczego oraz na świadczeniu usług lotniczych innych niż przewóz 
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lotniczy nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

Art. 164. 

1. Koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu 

lotniczego udziela Prezes Urzędu zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1008/2008/WE. 

2. Z obowiązku uzyskania koncesji jest zwolniony przedsiębiorca prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie: 

1)   lotów lokalnych; 

2)   przewozu lotniczego wykonywanego wyłącznie przy użyciu statków powietrznych 

bezsilnikowych lub o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg. 

[3. W zakresie objętym niniejszym rozdziałem nie stosuje się art. 61 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

Art. 166. 

1. Koncesja udzielana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. 

2. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz główny ośrodek działalności 

przedsiębiorstwa; 

[2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada;] 

<2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   określenie rodzaju i zakresu wykonywania zamierzonej działalności gospodarczej; 

4)   inne informacje określone zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1008/2008/WE oraz 

ustawy. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 

1)   dokumenty określające status prawny wnioskodawcy (akt zawiązania osoby prawnej, 

wypis z właściwego rejestru); 

2)   dokument potwierdzający dysponowanie przez wnioskodawcę co najmniej jednym 

zarejestrowanym na terytorium Wspólnoty statkiem powietrznym, którego jest 

właścicielem albo który użytkuje na podstawie umowy o czasowym oddaniu statku 

powietrznego do używania bez załogi, o której mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 

1008/2008/WE; 
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3)   oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości 

przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji; 

4)   dokumenty potwierdzające spełnianie przez osoby stale i faktycznie kierujące 

działalnością przedsiębiorstwa wymogu, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 

1008/2008/WE, aktualne na dzień złożenia wniosku o koncesję i wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; 

5)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów finansowych określonych w art. 5 

rozporządzenia nr 1008/2008/WE: 

a)  w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję uprawniającą do wykonywania 

przewozów statkiem powietrznym o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 

ton lub o liczbie miejsc poniżej 20 - dokument potwierdzający posiadanie kapitału netto w 

wysokości co najmniej 100 000 euro, a jeżeli kapitał netto ma wartość niższą - dokumenty 

określone w części 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008/WE, 

b)  w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję uprawniającą do wykonywania 

przewozów statkiem powietrznym o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 

10 ton lub o liczbie miejsc co najmniej 20 - plan gospodarczy obejmujący okres co 

najmniej 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności w zakresie przewozu lotniczego. 

4. Prezes Urzędu może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym 

terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on 

warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą określone w koncesji lub 

wynikają z właściwych przepisów. 

5. (uchylony). 

<Art. 171c. 

Przewoźnik lotniczy jest obowiązany zgłaszać Prezesowi Urzędu wszelkie zmiany 

danych, o których mowa w art. 166 ust. 2, w terminie 14 dni od ich powstania.> 

 

[Art. 184. 

W sprawach lotniczej działalności gospodarczej nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 184. 

W sprawach lotniczej działalności gospodarczej nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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Art. 192a. 

1. Przewozy regularne lub serię przewozów nieregularnych na określonych trasach lub 

obszarach między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim może wykonywać, poza 

polskim przewoźnikiem lotniczym, tylko przewoźnik lotniczy wspólnotowy ustanowiony, 

w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyska upoważnienie, o którym mowa w art. 191 ust. 2, 

oraz wyznaczenie, o którym mowa w art. 191 ust. 4. Przepisy art. 191 ust. 5-14 i art. 192 

stosuje się odpowiednio. 

2. Przewoźnikiem lotniczym wspólnotowym ustanowionym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest przewoźnik lotniczy, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada koncesję wydaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z 

rozporządzeniem nr 1008/2008/WE; 

2)   posiada bazę operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   skutecznie i rzeczywiście wykonuje działalność w dziedzinie transportu lotniczego w 

ramach trwałych porozumień, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów 

dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi 

(Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, 

t. 8, str. 193); 

4)   posiada trwałe i stałe struktury organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   stale utrzymuje personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W celu potwierdzenia faktu ustanowienia przewoźnika lotniczego wspólnotowego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewoźnik ten jest obowiązany dostarczyć 

Prezesowi Urzędu następujące dokumenty oraz dane: 

1)   kopię umowy zawartej z zarządzającym lotniskiem w sprawie utworzenia bazy 

operacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie zarządzającego 

lotniskiem w tej sprawie; 

2)   imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za prowadzenie bieżących 

spraw operacyjnych oraz za sprawy bezpieczeństwa i ochrony; 

3)   imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby upoważnionej do reprezentowania 

przewoźnika lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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4)   odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający zarejestrowanie w 

Rzeczypospolitej Polskiej oddziału spółki przewoźnika lotniczego wspólnotowego; 

[5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), i numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o 

ile taki posiada.] 

<5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada.> 

4. Prezes Urzędu odmawia przewoźnikowi lotniczemu, o którym mowa w ust. 1, wydania 

upoważnienia, o którym mowa w art. 191 ust. 2, oraz wyznaczenia, o którym mowa w art. 

191 ust. 4, także w przypadku gdy przewoźnik nie przedłoży dokumentów lub danych, o 

których mowa w ust. 3. 

Art. 196. 

1. (uchylony). 

2. Przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego może prowadzić sprzedaż przewozów lotniczych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu 

wydawanego na wniosek tego przewoźnika, przy zachowaniu zasady wzajemności. 

2a. Przewoźnik lotniczy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może prowadzić 

sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych 

zasadach jak przedsiębiorca polski. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć następujące dokumenty: 

1)   zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oddziału 

przedsiębiorstwa przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji podatkowej 

(NIP); 

[3)   zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacyjnego 

(REGON);] 

4)   określające podmiot reprezentujący przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazujące jego: 

a)  nazwisko i adres - w przypadku osoby fizycznej, 

b)  nazwę, siedzibę i adres oraz status - w przypadku osoby prawnej albo spółki prawa 

handlowego nieposiadającej osobowości prawnej. 

3a. Oświadczenia, o których mowa w [ust. 3 pkt 1-3] <ust. 3 pkt 1 i 2>, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
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oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 184. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1219) 

Art. 5. 

1. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez 

system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe 

określone w ust. 2-5. 

2. Usługodawca podaje: 

1)   adresy elektroniczne; 

2)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres. 

3. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące 

właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, 

na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia. 

[4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 20ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) w zakresie podawania w 

ofercie danych dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP).> 

5. Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest 

uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również: 

1)   w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i 

adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres; 

2)   samorząd zawodowy, do którego należy; 

3)   tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany; 
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4)   numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy 

rejestru i organu prowadzącego rejestr; 

5)   informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o 

sposobie dostępu do tych zasad. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679) 

 

Art. 2. 

1. W rozumieniu ustawy: 

1)   rezydentami są: 

a)  osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę 

w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania 

zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące 

się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez 

nierezydentów, 

b)  polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie 

przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów 

dyplomatycznych lub konsularnych; 

2)   nierezydentami są: 

a)  osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające 

siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające 

zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami 

są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa 

utworzone przez rezydentów, 

b)  obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa 

oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i 

przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych; 

3)   nierezydentami z krajów trzecich są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, 

posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, 

mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów 
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trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i 

przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów; 

4)   krajem jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   krajami trzecimi są państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a 

także ich terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone oraz terytoria zależne, 

autonomiczne i stowarzyszone państw członkowskich Unii Europejskiej; 

6)   krajowymi środkami płatniczymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne 

dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej; 

7)   walutą polską są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem 

płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; 

8)   wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna 

dewizowa; 

9)   zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce i dewizy; 

10)  walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym 

środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z 

walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane 

w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR); 

11)  walutami wymienialnymi są waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII 

statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego; 

12)  dewizami są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, 

wystawione w walutach obcych; 

13)  złotem dewizowym i platyną dewizową jest złoto i platyna w stanie nieprzerobionym 

oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem 

stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są 

również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców; 

14)  papierami wartościowymi są papiery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i 

prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, 

wyemitowane lub wystawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub 

wystawca ma swoją siedzibę albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia; 

15)  jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez 

uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi 
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przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez 

fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach; 

16)  obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami 

dewizowymi w kraju; 

17)  obrotem dewizowym z zagranicą jest: 

a)  zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej 

powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub 

przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub 

krajowych środków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności, 

b)  zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej 

powodować przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie 

nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranicą, a także wykonywanie takich umów, 

c)  dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę wartości dewizowych 

lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przywozu, przekazywanie 

oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju; 

18)  obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej 

czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie w kraju między 

rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie 

w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, 

a także wykonywanie takich umów lub czynności; 

19)  działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i 

sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży; 

19a)  działalnością gospodarczą, w przypadku wykonywania jej: 

[a)  w kraju - jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460),] 

<a) w kraju – jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …),> 

b)  za granicą - jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów państwa, w którym jest 

ona wykonywana, 

20)  uprawnionym bankiem jest: 

a)  bank mający siedzibę w kraju, który zgodnie z określonym w statucie przedmiotem 

działalności jest uprawniony do wykonywania czynności bankowej, o której mowa w art. 
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5 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85), 

b)  utworzony w kraju oddział banku zagranicznego, który zgodnie z określonym w 

zezwoleniu na jego utworzenie przedmiotem działalności jest uprawniony do 

wykonywania czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy 

wymienionej w lit. a, 

c)  utworzony w kraju oddział instytucji kredytowej, która jest uprawniona do wykonywania 

w państwie macierzystym czynności objętych czynnością bankową, o której mowa w art. 

5 ust. 2 pkt 10 ustawy wymienionej w lit. a. 

1a. Rezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego za granicą działalność gospodarczą, 

traktuje się w zakresie czynności związanych z tą działalnością jak nierezydenta. 

Nierezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego w kraju działalność gospodarczą, 

traktuje się w zakresie czynności związanych z tą działalnością jak rezydenta. 

2. Kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi 

Unii Europejskiej. 

2a. Terytorium zależne, autonomiczne lub stowarzyszone państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub kraju trzeciego należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z tym 

państwem lub z tym krajem, jeżeli z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych wynika takie traktowanie w zakresie objętym ustawą. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez 

to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu 

średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy 

zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności. 

 

Art. 11. 

 [1. Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 

działalności kantorowej, zwanego dalej "rejestrem".] 
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<1. Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do 

rejestru działalności kantorowej, zwanego dalej „rejestrem”.> 

2. Przepisów o działalności kantorowej nie stosuje się do banków, oddziałów banków 

zagranicznych oraz do instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych. 

 

<Art. 17aa. 

1. Prezes Narodowego Banku Polskiego prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

oczywiste błędy, omyłki lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, z wyjątkiem art. 17c ust. 2, 

przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze 

w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. 

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu 

wpisu do rejestru.> 

[Art. 17b. 

 Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr o podjęciu 

działalności kantorowej, a w razie zaprzestania jej wykonywania, złożyć wniosek o 

wykreślenie z rejestru, w terminie 7 dni, licząc odpowiednio od dnia podjęcia działalności 

kantorowej lub zaprzestania jej wykonywania.] 

 

<Art. 17b. 

Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego o podjęciu działalności kantorowej, a w razie zaprzestania jej wykonywania, 

złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 7 dni, licząc odpowiednio od dnia 

podjęcia działalności kantorowej lub zaprzestania jej wykonywania.> 

 

<Art. 17ba. 

1. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy 

do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności kantorowej. 

2. Jeżeli Prezes Narodowego Banku Polskiego nie dokona wpisu w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, 
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przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Prezes 

Narodowego Banku Polskiego wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o 

wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji 

termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu 

uzupełnienia wniosku o wpis.> 

Art. 17c. 

1. Przedsiębiorca może zawiesić, na okres nie dłuższy niż 2 lata, wykonywanie działalności 

kantorowej. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności kantorowej na okres 

krótszy niż 2 lata, przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 2 lat. 

2. O zawieszeniu wykonywania działalności kantorowej, przedłużeniu zawieszenia oraz o 

wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ 

prowadzący rejestr w terminie 7 dni, licząc od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia 

lub wznowienia wykonywania działalności kantorowej. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zawieszania przez przedsiębiorcę 

wykonywania działalności kantorowej w poszczególnych jednostkach. 

4. W przypadku niewznowienia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności kantorowej 

lub niewznowienia jej wykonywania w poszczególnych jednostkach, organ prowadzący 

rejestr, po upływie okresu zawieszenia, odpowiednio z urzędu: 

[1)   wykreśla, w drodze decyzji, wpis przedsiębiorcy w rejestrze albo] 

<1) wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru albo> 

2)   dokonuje zmiany wpisu w zakresie określenia jednostek, w których jest wykonywana 

działalność kantorowa. 

<Art. 17ca. 

1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności kantorowej, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2, niezgodne ze 

stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności kantorowej w wyznaczonym przez Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności kantorowej przez przedsiębiorcę. 



- 454 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego może odstąpić od wydania decyzji o zakazie 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności kantorowej z powodu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jeśli niezgodności zawarte w oświadczeniu są niezgodnościami 

mniejszej wagi. 

3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 Prezes Narodowego Banku 

Polskiego wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń warunków wymaganych 

prawem do wykonywania działalności kantorowej w wyznaczonym terminie. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

5. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru. 

 

Art. 17cb. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do 

rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w 

art. 17ca ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

kantorową bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 17ba ust. 

2. 

Art. 17cc. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego 

wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

[Art. 17f. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności kantorowej stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 17f. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności kantorowej stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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[Art. 33a. 

 Do kontroli działalności kantorowej przedsiębiorcy, kontroli wykonywania przez 

przedsiębiorców obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz kontroli wykorzystania 

udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia dewizowego, stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 33a. 

Do kontroli działalności kantorowej przedsiębiorcy, kontroli wykonywania przez 

przedsiębiorców obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, oraz kontroli 

wykorzystania udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia dewizowego stosuje się 

przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451) 

 

Art. 8. 

§ 1. Prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wziąć udział w każdym toczącym 

się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o 

wznowienie postępowania, jeżeli według ich oceny wymagają tego ochrona 

praworządności lub praw człowieka i obywatela. W takim przypadku przysługują im 

prawa strony. 

§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a 

także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, 

jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw dziecka. W takim przypadku 

przysługują mu prawa strony. 

<§ 3. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wziąć udział w każdym 

toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz 

skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona 

praw mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …). W takim 

przypadku przysługują mu prawa strony.> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1


- 456 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 173. 

 § 1. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 

58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. 

[§ 2. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub 

Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.] 

<§ 2. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw Dziecka po 

doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.> 

 

Art. 264. 

 § 1. Uchwały przewidziane w art. 15 § 1 pkt 2 i 3 Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje 

w składzie siedmiu sędziów, całej Izby lub w pełnym składzie. 

[§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje 

na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora Generalnego, 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Rzecznika Praw Dziecka, a uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 3, na podstawie 

postanowienia składu orzekającego.] 

<§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny 

podejmuje na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora 

Generalnego, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznika Praw 

Dziecka, a uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 3, na podstawie postanowienia 

składu orzekającego.> 

§ 3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego kieruje wniosek do rozstrzygnięcia przez 

jeden ze składów określonych w § 1. 

§ 4. Skład siedmiu sędziów może - w formie postanowienia - przekazać zagadnienie prawne 

do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby, a Izba pełnemu składowi Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226)  

 

Art. 40. 

 1. Organy wyspecjalizowane prowadzą kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań, zwaną dalej "kontrolą", z urzędu lub na wniosek 

Prezesa UOKiK działającego jako organ monitorujący. 

2. W kontroli prowadzonej przez organ wyspecjalizowany może uczestniczyć, za jego zgodą, 

pracownik UOKiK upoważniony przez Prezesa UOKiK, do czynności którego stosuje się 

przepisy niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej. 

2a. W kontroli prowadzonej przez organ wyspecjalizowany może uczestniczyć przedstawiciel 

właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynności którego stosuje się przepisy 

niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej. 

[3. Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane stosuje się przepisy dotyczące 

zakresu działania tych organów oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<3. Do kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane stosuje się przepisy 

dotyczące zakresu działania tych organów oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2017 r. poz. 847)  

Art. 1. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   "Rada Dialogu Społecznego" - Rada Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. 1240); 
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1a)   "minimalna stawka godzinowa" - minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub 

świadczącemu usługi; 

1b)   "przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi": 

a)  osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub 

niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo 

b)  osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej 

[- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 

734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 

459), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460) albo na rzecz innej jednostki 

organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności;] 

<– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa 

w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2017 r. poz. 459, 933, 1132 oraz z 2018 r. poz. …), zwanej dalej „Kodeksem 

cywilnym”, na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w 

ramach prowadzonej przez te podmioty działalności;> 

2)   "prognozowany wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej; 

3)   "wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 

3a)  "przeciętne wynagrodzenie" - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce 

narodowej, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 

4)   "prognozowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia" - średnioroczny wskaźnik 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjęty do opracowania projektu 

ustawy budżetowej; 

<4a) „przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
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wykonująca zorganizowaną działalność zarobkową we własnym imieniu i w sposób 

ciągły; za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności;> 

5)   "wydatki gospodarstw domowych" - przeciętne w roku miesięczne wydatki na jedną 

osobę na towary i usługi konsumpcyjne dla 20% osób o najniższych dochodach w 

gospodarstwach domowych pracowników, uzyskane z prowadzonego przez Główny 

Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

6)   "wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej" - przeciętny w roku udział dochodów z 

pracy najemnej w wydatkach gospodarstwa domowego dla 20% osób o najniższych 

dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskany z prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

7)   "przeciętna liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie" - przeciętna w roku 

liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie dla 20% osób o najniższych 

dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskana z prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

8)    rok następny" - rok, na który ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej; 

9)   rok poprzedni" - rok poprzedzający rok, w którym odbywają się negocjacje Rady Dialogu 

Społecznego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, z 

późn. zm.)  

Art. 60. 

§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego 

ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może 

przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu 

sędziów lub innym odpowiednim składzie. 

[§ 2. 
(12)

 Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, Prokuratoria 

Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Przewodniczący Rady 
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Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik 

Finansowy.] 

<§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Rzecznik Praw 

Obywatelskich i Prokurator Generalny oraz, w zakresie swojej właściwości, 

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru 

Finansowego, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 

2361) 

Art. 15. 

1. Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby: 

1)   mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów 

kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych; 

2)   mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów, udzielania 

informacji oraz udostępniania wszelkich danych związanych z przedmiotem kontroli; 

3)   mają prawo, w ramach kontroli wyrobów udostępnionych na rynku lub wprowadzonych 

do obrotu przeprowadzać kontrolę zgodnie z przepisami: 

a)  rozdziału 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 3a, 

b)  rozdziału 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - w przypadku 

kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 5. 

1a. Czynności, które wiążą się z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, odbywają się w trybie kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 13 ust. 8. 

[2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 
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Art. 22a. 

1. Prezes UTK prowadzi: 

1)   rejestr licencji maszynistów; 

2)   rejestr ośrodków szkolenia i egzaminowania; 

3)   listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i 

psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także 

zachowania ich ważności. 

1a. Prezes UTK udostępnia dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na 

wniosek: 

1)   Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych zgodnie z art. 28h ust. 2 pkt 4 oraz 

komisji kolejowej, o której mowa w art. 28m; 

2)   Agencji - w celu przeprowadzenia oceny procesu przyznawania uprawnień maszynistom 

w Unii Europejskiej; 

3)   przewoźnika kolejowego, zarządcy lub innego podmiotu, u którego maszynista jest 

zatrudniony lub na rzecz którego świadczy usługi - w celu sprawdzenia statusu licencji 

maszynisty; 

4)   właściwego organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie 

dotyczącym maszynistów prowadzących pociągi po infrastrukturze kolejowej tego 

państwa, w celu: 

a)  kontroli pociągów kursujących na obszarze jego właściwości, 

b)  prowadzenia postępowań odnoszących się do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących przyznawania uprawnień maszynistom, 

c)  prowadzenia postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu; 

5)   innego podmiotu, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z odrębnych przepisów. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz lista, o której mowa w ust. 1 pkt 3, są jawne i 

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UTK. 

3. Za czynności Prezesa UTK w zakresie wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

oraz wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, pobierana jest opłata w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych 200 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu 

średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu. 

Opłaty stanowią dochód budżetu państwa. 
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[4. Prowadzenie ośrodka szkolenia i egzaminowania jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<4. Prowadzenie ośrodka szkolenia i egzaminowania jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

4a. Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w ust. 4, podlega wpisowi do 

rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

4b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4a, dotyczy również przedsiębiorcy z innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność, o której mowa w ust. 4, uznanego przez właściwy organ innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej 

dotyczącymi uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla 

maszynistów. 

4c. Zakres czynności wykonywanych przez ośrodek szkolenia i egzaminowania obejmuje: 

1)   szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie 

licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej, 

2)   szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie 

świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących: 

a)  infrastruktury kolejowej, 

b)  pojazdu kolejowego, 

3)   przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, lub 

4)   szkolenie i egzaminowanie maszynistów z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego i 

sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Działalność, o której mowa w ust. 4, może prowadzić przedsiębiorca: 

1)   (uchylony); 

2)   w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości; 

3)   który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby 

fizycznej lub członków organów osoby prawnej; 

4)   który posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie 

szkoleń i egzaminów; 
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5)   który prowadzi szkolenia na podstawie programów szkoleń, o których mowa 

odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 6 i art. 22b ust. 21 pkt 2; 

5a)  zapewniający prowadzenie: 

a)  szkoleń przez instruktorów, którzy: 

-  spełniają wymagania dotyczące instruktorów określone w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11 pkt 10, 

-  są wpisani do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, 

b)  egzaminów przez egzaminatorów, którzy: 

-  spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 10, 

-  są wpisani do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, 

-  złożyli pisemną deklarację prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i 

niedyskryminujący; 

5b)  który zawiadamia Prezesa UTK, nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem, o 

terminie i miejscu jego przeprowadzenia; 

6)   który spełnia szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 11 pkt 9; 

7)   który posiada zbiór obowiązujących przepisów w zakresie objętym programem szkoleń i 

egzaminów; 

8)   który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

6. Badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz 

świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, mogą prowadzić podmioty 

uprawnione do wykonywania badań w służbie medycyny pracy, zajmujące się zadaniami 

medycyny kolejowej. 

7. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 

3, jest dokonywany na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający 

następujące informacje: 

1)   firmę podmiotu; 

2)   oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu podmiotu; 

3)   numer podmiotu w odpowiednim rejestrze; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada; 
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5)   zakres czynności, o których mowa w ust. 4c - w przypadku wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

8. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z 

wnioskiem składa: 

1)   wykaz zawierający imiona i nazwiska instruktorów oraz egzaminatorów wraz z 

kserokopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie; 

2)   deklaracje, o których mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b tiret trzecie; 

3)   pisemne oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, 

określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.". 

8a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4b, jest zwolniony z obowiązku składania 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez instruktorów i egzaminatorów wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 10, jeżeli ich spełnienie 

zostało uprzednio sprawdzone przez właściwy organ innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, a nie odnoszą się one do prowadzenia szkoleń i egzaminów wyłącznie 

na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, powinno również określać: 

1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres zamieszkania; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

9a. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia i egzaminowania składa 

wniosek o: 

1)   wpisanie do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, instruktorów lub egzaminatorów 

prowadzących odpowiednio szkolenia lub egzaminy w tym ośrodku szkolenia i 

egzaminowania - przepisy ust. 8 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 

2)   rozszerzenie zakresu wykonywanych czynności - przepisy ust. 8 pkt 3 stosuje się 

odpowiednio. 
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9b. Prezes UTK zatwierdza albo odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia zmian, o których 

mowa w ust. 9a. 

9c. Prezes UTK odmawia zatwierdzenia zmian, o których mowa w ust. 9a, jeżeli: 

1)   przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia i egzaminowania nie przedłożył wraz z 

wnioskiem oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11 pkt 9, niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie czynności 

objętych tym wnioskiem - dotyczy wniosku o rozszerzenie zakresu wykonywanych 

czynności; 

2)   osoba, której dotyczy wniosek o wpis do wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, nie 

spełnia któregokolwiek z wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 11 pkt 10. 

10. Prezes UTK wykreśla, w drodze decyzji, ośrodek szkolenia i egzaminowania z rejestru, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku: 

[1)   określonym w art. 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<1) określonym w art. 22ac;> 

2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy prowadzenia tej 

działalności; 

3)   gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe 

obejmujące likwidację majątku upadłego. 

10a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia i egzaminowania jest: 

1)   prowadzenie szkoleń w sposób niezgodny z programami szkolenia; 

2)   wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i zdanie egzaminu; 

3)   uporczywe uchylanie się od obowiązku zawiadamiania Prezesa UTK o zamiarze 

przeprowadzenia egzaminów; 

4)   prowadzenie szkoleń lub egzaminów przez osoby niewpisane do wykazu, o którym mowa 

w ust. 8 pkt 1; 

5)   prawomocne skazanie przedsiębiorcy za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 - 

dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej. 
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10b. Prezes UTK wykreśla, w drodze decyzji, z listy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podmiot, 

który przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 6, lub szczegółowe wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 13. 

11. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, 

przywracania i cofania licencji maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji 

maszynisty oraz wydawania jej wtórników; 

2)   wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające 

się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności; 

3)   zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i 

psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności 

oraz tryb orzekania o tej zdolności; 

4)   wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających 

się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności; 

5)   zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny do uzyskania 

licencji maszynisty; 

6)   program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o 

licencję maszynisty; 

7)   sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, a także tryb pracy komisji 

egzaminacyjnej; 

8)   sposób ustalania numeru identyfikacyjnego ośrodka szkolenia i egzaminowania 

wpisywanego do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zakres danych ujętych w 

rejestrze, a także sposób uiszczania opłat za wpis do tego rejestru; 

9)   szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o wpis do 

rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania; 

10)  wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów i egzaminatorów wykonujących czynności w 

ośrodku szkolenia i egzaminowania, a także rodzaje dokumentów potwierdzających ich 

kwalifikacje i wykształcenie; 

11)  warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych w nim 

ujętych oraz okres ich przechowywania, wzór tego rejestru, a także tryb przekazywania 

danych ujętych w rejestrze podmiotom, o których mowa w ust. 1a; 

12)  wzór: 
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a)  wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, 

przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych, 

b)  dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w celu uzyskania 

licencji maszynisty, 

c)  deklaracji, o której mowa w ust. 5 pkt 5a lit. b tiret trzecie. 

12. Minister właściwy do spraw transportu wyda rozporządzenie, o którym mowa w ust. 11, 

mając na uwadze: 

1)   konieczność zapewnienia sprawności procedury uzyskiwania licencji maszynisty; 

2)   konieczność uwzględnienia specyfiki pracy na stanowisku maszynisty przy określeniu 

wymagań zdrowotnych, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję 

maszynisty albo o zachowanie jej ważności; 

3)   konieczność przeprowadzenia badań niezbędnych dla właściwej oceny zdolności 

fizycznej i psychicznej do prowadzenia pojazdów kolejowych; 

4)   zapewnienie sprawności procedury wydawania dokumentów potwierdzających zdolność 

fizyczną i psychiczną osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej 

ważności; 

5)   zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do bezpiecznego prowadzenia pociągów i 

pojazdów kolejowych; 

6)   konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby godzin szkolenia dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, zapewniającej uzyskanie znajomości 

faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych związanych z pracą na stanowisku maszynisty; 

7)   konieczność przeprowadzenia pisemnego egzaminu testowego dla kandydatów na 

maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, zagwarantowania właściwej 

organizacji i odpowiedniego poziomu merytorycznego tego egzaminu, a także 

zapewnienia jednakowych warunków ich przeprowadzenia; 

8)   zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące procedury nadawania numerów 

identyfikacyjnych ośrodkom szkolenia i egzaminowania; 

9)   przepisy Unii Europejskiej dotyczące wymagań, jakie powinny spełniać ośrodki szkolenia 

i egzaminów; 

10)  konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego szkoleń oraz 

egzaminów dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty oraz 

określenia dodatkowych wymagań dotyczących znajomości języka polskiego, zasad ruchu 

kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej, dla instruktorów i 
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egzaminatorów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzących 

szkolenia i egzaminy na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  przepisy Unii Europejskiej dotyczące rejestru licencji maszynistów; 

12)  potrzebę ujednolicenia wydawanych dokumentów i ich zabezpieczenie przed 

podrobieniem lub przerobieniem. 

13. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w stosunku do 

podmiotów ubiegających się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia 

spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania 

licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, tryb 

dokonywania wpisu na listę oraz wykreślania z niej, zakres danych ujętych na liście, wzór 

wniosku o wpis na listę, a także sposób uiszczania opłat, mając na uwadze: 

1)   konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do 

przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa 

maszynisty, a także zachowania ich ważności; 

2)   konieczność zapewnienia właściwych warunków przeprowadzania takich badań; 

3)   jasność i przejrzystość danych ujętych na liście. 

 

<Art. 22aa. 

1. Prezes UTK prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zajścia 

zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. 

3. Prezes UTK wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. 

 

Art. 22ab. 

1. Prezes UTK jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru, o którym 

mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o 

wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności, dla której rejestr jest prowadzony. 
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2. Jeżeli Prezes UTK nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Prezes UTK wezwał przedsiębiorcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

 

Art. 22ac. 

1. Prezes UTK wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

objętej wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2, w przypadku 

gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 22a ust. 8 pkt 3, niezgodne 

ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez Prezesa UTK 

terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania przez 

przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 22ad. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2, 

może uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

wydania decyzji, o której mowa w art. 22ac ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 22ab 

ust. 2. 

Art. 22ae. 

Prezes UTK wykreśla przedsiębiorcę z rejestru, o którym mowa w art. 22a ust. 1 pkt 2, 

także na jego wniosek lub po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy, lub też 

po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 
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Art. 45. 

 1. Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany, zawieszania lub 

cofnięcia licencji przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest Prezes UTK. 

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie lub cofnięcie licencji następuje w 

drodze decyzji. 

<3. Licencja jest zezwoleniem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) 

 

[Art. 6. 

Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością 

gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być 

prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.] 

 

<Art. 6. 

Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością 

gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), i może być prowadzona jako działalność 

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.> 

 

Art. 9. 

1. [Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:] 

 <Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

jeżeli:> 
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1)   wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego 

rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub 

2)   przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy 

wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego 

roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za 

okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za rok poprzedni. 

1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o której 

mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 pkt 2-4 do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego 

rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania. 

1b. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarządowa oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 nie wykaże organowi administracji publicznej, że 

złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju, organ 

administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o 

prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Przepis art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, 996 i 1579) stosuje 

się odpowiednio. 

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu 

świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub 

rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną. 

3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

 

Art. 10a. 

1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, 

w przypadku gdy: 

1)   działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1, 

[2)   nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej,] 
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<2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,> 

3)   nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, 

4)   osiągają przychody wyłącznie z: 

a)  działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, 

zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, 

b)  działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, 

c)  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 

d)  tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z 

wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form 

oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach, 

5)   w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i 

kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości 

nieprzekraczającej 100 000 zł 

- jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów 

podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym 

jednostka rozpoczęła działalność. 

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w 

terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna 

prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w 

terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach 

opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca 

roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o: 

1)   rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji; 

2)   niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1. 

6. 
(5)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Przewodniczącym 

Komitetu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji 
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przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu 

prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel 

działania podmiotów prowadzących ewidencję. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2077 oraz z 2017 r. poz. 60 i 2486) 

[Art. 5. 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829).] 

<Art. 5. 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

[Art. 19i. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 19i. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

[Art. 35i. 

Do kontroli działalności brokerskiej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 35i. 

Do kontroli działalności brokerskiej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) w  

 

Art. 9. 

 1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, 

handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie, z wyłączeniem 

działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, 

tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych 

albo z udziałem tych metali. 

[2. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa, o której mowa w ust. 1, nie jest 

działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i może być 

prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu 

przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.] 

<2. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa, o której mowa w ust. 1, nie jest 

działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i może być prowadzona jako statutowa 

działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 51 i 107)  

 

[Art. 116. 

Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może wykonywać pracę bez zezwolenia na 

pracę lub wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).] 

 

<Art. 116. 

Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może wykonywać pracę bez zezwolenia 

na pracę lub wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w 
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ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 970)  

Art. 30a. 

Do postępowań w sprawach: 

1)   o których mowa w art. 24 ust. 4 i 5, art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1, 2 i 5, 

2)   dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 24 ust. 4 i 5, art. 29 ust. 2 i 3 lub art. 30 ust. 1, 2 i 5 oraz w sprawach 

wznowienia postępowania zakończonego wydaniem takiej decyzji 

[- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460).] 

<– nie stosuje się przepisów art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1952 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138)  

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 
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społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

b)   dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, 

c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

–  renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

–  renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

–  świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i 

batalionach budowlanych, 

–  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

–  świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

–  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów, 

–  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo 

powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w 

latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

–  zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

–  środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 
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pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez 

Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 

przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 

rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

–  należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za 

granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej 

poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 

962), 

–  należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, 

misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności 

pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym 

funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 

wielonarodowych, 

–  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura 

Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

–  alimenty na rzecz dzieci, 

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1530), stypendia 

doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na 

podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) 

oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 
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–  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich, 

–  należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

–  dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), 

–  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych, 

–  ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 

Państwowe", 

–  ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

–  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

–  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

–  dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

–  zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz pomoc 

materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 

199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 
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–   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

–  świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), 

–  świadczenie rodzicielskie, 

–  zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

–   stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej; 

2)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 4-4c; 

3)   dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4c; 

4)   dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 

5)   
(2)

 emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 

rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o 

ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie 

Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone 

w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu 
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z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, 

a także renty strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

6)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

7)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8)   koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15)  pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 
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15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 

str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 

16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 

1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z 

tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 

2017 r. poz. 1428); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko; 

16a)  rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających 

prawo do zasiłku rodzinnego; 

17)  (utracił moc); 

17a)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

18)   szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy; 

19)   szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

20)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 
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a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

22)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

23)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)   utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, 

e)  (uchylona), 
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[f)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819),] 

<f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

jej wykonywania w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 

106, 138 i …),> 

g)  (uchylona), 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 

do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych; 

j)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

k)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

l)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

24)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)   uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  (uchylona), 

[f)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej,] 
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<f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,> 

g)  (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

j)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

k)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 519)  

[Art. 36a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z 

późn. zm.).] 

<Art. 36a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 188) 

Art. 16. 

 [1. Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).] 
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<1. Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …).> 

2. Zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do 

ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, zwanej dalej "ewidencją". Ewidencja jest 

rejestrem działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w ust. 

1. 

3. Ewidencję prowadzi właściwa ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt 

okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna. 

4. Ewidencja jest jawna i zawiera: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz 

jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 

2)   nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu; 

3)   imię i nazwisko kierownika zakładu; 

4)   informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego. 

5. Za wpis do ewidencji oraz zmianę tego wpisu okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna 

pobiera opłatę, która stanowi jej przychód. Opłata za zmianę wpisu wynosi 50% opłaty za 

wpis. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-

Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji oraz otrzymywania z niej wypisu, mając na 

względzie dostępność ewidencji; 

2)   wysokość opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, o której mowa 

w ust. 5, uwzględniając rodzaj zakładu dla zwierząt podlegającego wpisowi. 

 

Art. 17. 

1. Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji spełnia wymogi określone w art. 5-11, a także 

posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjna uchwały w sprawie wpisu 

zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji jest wniosek podmiotu prowadzącego 

zakład. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
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1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz 

jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 

2)   nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu; 

3)   regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt; 

4)   informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych; 

5)   imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt; 

6)   informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego; 

7)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla 

zwierząt składa oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 

2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 188).". 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt oraz 

jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego zakład leczniczy 

dla zwierząt, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

[6. Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, po sprawdzeniu tych 

dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o 

wpisie.] 

<6. Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, po sprawdzeniu tych 

dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz z urzędu wydaje wnioskodawcy 

zaświadczenie o wpisie.> 

7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, 

a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może 
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rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie 

dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

8. Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu do 

ewidencji. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wzór wniosku o zmianę wpisu do 

ewidencji oraz wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 

z 2016 r. poz. 352 i 1579). 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku 

chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503)  

 

Art. 15a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor Inspekcji 

Handlowej pełni funkcję organu kontrolnego na etapie sprzedaży detalicznej owoców i 

warzyw konsumentowi końcowemu. 

2. Do kontroli handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej owoców i warzyw, 

przeprowadzanej przez: 

1)   wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z późn. zm.); 

[2)   wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).] 

<2) wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. ...).> 
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3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia Inspekcji 

Handlowej nieodpłatnie informacje o handlowcach prowadzących sprzedaż detaliczną 

owoców i warzyw konsumentowi końcowemu, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

statutowych zadań tej Inspekcji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36 i 

50)  

Art. 8a. 

Do postępowania w sprawach: 

1)   o których mowa w art. 25a ust. 3, 

2)   dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 25a ust. 3 oraz w sprawach wznowienia postępowania zakończonego 

wydaniem takiej decyzji 

[- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) oraz przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 1089).] 

<– nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz działu III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 

i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) 

 

Art. 14. 

 1. Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu 

nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 
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1)   rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 

2)   zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 

96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. 

[3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 

15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co 

najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w 

art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających 

opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy 

zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z 

natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani 

załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i 

o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący 

dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu. 

6. Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu 

rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu. 

7. Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której 

przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez 

okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku 

od towarów objętych spisem z natury. 
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8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona 

zgodnie z art. 29a ust. 2. 

9. (uchylony). 

9a. Osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz osobom, które były wspólnikami 

spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwiązania, zwanych dalej "byłymi 

wspólnikami", przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji 

podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami 

zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. 

9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie 

złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji: 

1)   umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki; 

2)   wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot 

różnicy podatku. 

9c. Zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 9b, dokonuje się: 

1)   w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki; 

jeżeli z załączonej umowy nie wynikają te udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do 

udziału w zysku są równe; 

2)   na rachunki, o których mowa w ust. 9b pkt 2. 

9d. Do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2 zdanie 

pierwsze i drugie oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9e. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, kwota zwrotu różnicy 

podatku składana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku gdy do deklaracji 

załączono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, ale w wykazie rachunków, o którym 

mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich byłych wspólników, do 

depozytu składana jest kwota zwrotu różnicy podatku w części przypadającej byłemu 

wspólnikowi, którego rachunku nie podano. 

9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu 

kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji rozliczenia 

podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, 

kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. 
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9g. W przypadku gdy przed upływem terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 

87 ust. 2 zdanie pierwsze, złożono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, a naczelnik 

urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i 

przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy 

wypłaca byłym wspólnikom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 

9b, złożono na 14 dni przed upływem terminu zwrotu lub później, odsetki, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, są naliczane od 15. dnia po dniu złożenia tych dokumentów. 

Odsetek nie nalicza się od kwoty zwrotu różnicy podatku w części przypadającej byłemu 

wspólnikowi, którego rachunku nie podano. 

9h. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ust. 9a, w stosunku do których 

naczelnik urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie 

drugie, i przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd 

skarbowy wypłaca tym osobom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty. 

9i. Kwota zwrotu różnicy podatku złożona w depozycie nie podlega oprocentowaniu, z 

zastrzeżeniem ust. 9j. 

9j. Oprocentowanie kwoty zwrotu różnicy podatku złożonej w depozycie jest naliczane od 15. 

dnia po dniu złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, lub podania numeru 

rachunku, o którym mowa w ust. 9e zdanie drugie. 

10. Do rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 96. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej 

czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie 

rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne 

może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy 

zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów 

rolnych. 
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3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku 

na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą 

złożyć zgłoszenie rejestracyjne. 

3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela 

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku 

podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek 

podatnika potwierdza to zarejestrowanie. 

4a. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez 

konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli: 

1)   dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub 

2)   podmiot ten nie istnieje, lub 

3)   mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym 

podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

4)   podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, lub 

5)   
(18)

 z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem 

wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej 

lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z 

wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej. 

4b. W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone 

przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym 

podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu 

czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako 

podatnika VAT czynnego. 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z 

uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści 

majątkowej. 

5. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży 

opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, 

obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w 



- 493 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji 

tego zgłoszenia, w terminach: 

1)   przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie 

art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży; 

2)   przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa; 

3)   przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa 

w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z 

zastrzeżeniem pkt 4; 

4)   przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji 

ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności. 

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności 

podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności 

naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu 

skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

7. Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca 

prawny. 

8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie 

zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu 

podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT 

bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: 

1)   podatnik nie istnieje lub 

2)   mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub 

3)   dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub 

4)   podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej 

lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub 

5)   
(19)

 posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem 

wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej 
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lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z 

wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej. 

9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który: 

[1)   zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub] 

<1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres co najmniej 6 kolejnych 

miesięcy lub> 

2)   będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie 

złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub 

3)   składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w 

art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z 

kwotami podatku do odliczenia, lub 

4)   wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały 

dokonane, lub 

5)   prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby 

przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w 

dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku 

w celu odniesienia korzyści majątkowej 

- z zastrzeżeniem ust. 9b-9f. 

9b. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności 

gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on 

obowiązany przed dniem: 

1)   zawieszenia działalności gospodarczej albo 

2)   rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności 

gospodarczej 

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym 

będzie wykonywał te czynności. 

9c. W przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu 

skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika 

jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w 

zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis ust. 

9a pkt 1 stosuje się odpowiednio. 
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9d. Przepis ust. 9a pkt 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania przez 

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że 

prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące 

deklaracje. 

9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub 

nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z 

wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. 

9f. Przepis ust. 9a pkt 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub 

faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika. 

9g. Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności 

składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia 

wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem 

zawieszenia tej działalności. 

9h. 
(20)

 Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa 

w ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania 

zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną 

działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego 

obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje. 

9i. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w 

ust. 9a pkt 4, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT 

ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że 

prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o 

których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy 

podatnika. 

9j. 
(21)

 Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w 

ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia 

rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są 

realizowane z zamiarem, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, albo wyjdą na jaw inne 

okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru. 

10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż 

została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że 

będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, 

pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. 
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10a. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych miesięcy 

lub 2 kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, podatnik 

wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku. 

10b. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli ze złożonych wyjaśnień w związku z 

okolicznościami wskazanymi w ust. 10a wynika, że brak wykazanej w deklaracjach 

sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej 

działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż 

zwolniona od podatku. 

10c. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT 

czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże, 

że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany 

jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem 

wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku. 

11. (uchylony). 

12. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest 

obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje 

wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 869). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana 

zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. 

13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, 

czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. 

Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes 

prawny w złożeniu wniosku. 

14. Na wniosek podatnika świadczącego usługi międzynarodowego przewozu drogowego, 

polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadającego siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z 

którego świadczy te usługi, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo 

zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 
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kraju, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wydania kopii potwierdzenia 

zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego w liczbie wskazanej we 

wniosku. 

Art. 99. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 

deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 

133. 

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym kwartale. 

3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje 

podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika 

urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie 

po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. 

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników: 

1)   rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez 

okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub 

2)   którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy 

towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych 

dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 

50 000 zł. 

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje się 

dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika, jeżeli: 

1)   dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do 

standardowych zbiorników pojazdów; 

2)   dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem 

własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. 

3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o 

których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy 

miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału: 
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1)   w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub 

drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim 

miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2)   następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty 

nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za 

okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali 

deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny 

okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej 

deklaracji. 

5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, 

składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za 

pierwszy miesiąc kwartału: 

1)   w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub 

drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w 

drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2)   następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty 

nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do 

rozliczania się metodą kasową. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie 

art. 82 ust. 3, chyba że: 

1)   przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 

lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3; 

2)   są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 

90c lub art. 91, lub 

3)   są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1, 

lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4. 
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[7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku 

składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to 

zawieszenie dotyczy.] 

<7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców podatnicy nie 

mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy 

rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.> 

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie 

dotyczy: 

1)   (uchylony); 

2)   podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 

3)   podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których 

są podatnikiem; 

4)   okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności 

gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; 

5)   okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z 

tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest 

obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. 

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i 

osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są 

obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie 

dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego 

po każdym kolejnym miesiącu. 

8a. W przypadku podatnika wymienionego w art. 15, innego niż zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d 

ust. 1, deklaracje podatkowe składa we własnym imieniu na jego rzecz przedstawiciel 

podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

każdym kolejnym miesiącu. 

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 nie mają obowiązku 

składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową 
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składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. 

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące 

podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji 

podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w 

zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia 

powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. 

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. 

11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 

5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w 

sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za 

okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację 

składa płatnik. 

11b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku 

naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie 

wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej 

wysokości. 

13. (uchylony). 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia podatku. 

14a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia 

przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na rzecz podatnika, 

którego jest przedstawicielem, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. 
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14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych 

dostaw nowych środków transportu. 

14c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji, o której mowa w ust. 11a, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

prawidłowego jej wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia 

rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 

103 ust. 5a, w tym również przez płatnika, uwzględniając specyfikę wykonywania 

czynności, których dotyczy ta deklaracja. 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) 

 

Art. 5. 

1. Podjęcie działalności nadzorowanej, o której mowa: 

1)   w art. 1 pkt 1 lit. a, c-f, h, i, l, jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza 

weterynarii właściwego ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze 

decyzji, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego 

rodzaju działalności; 

2)   w art. 1 pkt 1 lit. b, g, j, k, n, p, jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie 

pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze 

względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia. 

2. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na wniosek 

podmiotu zamierzającego prowadzić działalność nadzorowaną, złożony co najmniej na 30 

dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 
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[1)    imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa 

polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer REGON, jeżeli numer taki został nadany, 

siedzibę i adres podmiotu;] 

<1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

jeżeli numer taki został nadany, siedzibę i adres podmiotu;> 

2)   określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza 

prowadzić, z tym że w przypadku działalności nadzorowanej dotyczącej zwierząt 

akwakultury ze wskazaniem gatunku tych zwierząt; 

3)   określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona 

działalność nadzorowana, oraz planowanego czasu jej prowadzenia. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli, wydaje decyzję: 

1)   stwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych, jeżeli wymagania określone dla 

danego rodzaju działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c-f, h, i, l, 

są spełnione; 

2)   odmawiającą stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, jeżeli wymagania 

określone dla danego rodzaju działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. 

a, c-f, h, i, l, nie są spełnione. 

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4 pkt 1, powiatowy lekarz weterynarii: 

1)   stwierdza spełnianie wymagań weterynaryjnych przez poszczególne obiekty budowlane 

lub miejsca, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, lub osoby 

wykonujące określone czynności w ramach tej działalności, jeżeli stwierdzenie takie jest 

wymagane; 

2)   nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny: 

a)  podmiotowi lub 

b)  poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom, w których ma być prowadzona 

działalność nadzorowana, lub osobom wykonującym określone czynności w ramach tej 

działalności w przypadku, o którym mowa w pkt 1. 

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio, z 

tym że w przypadku zgłoszenia dotyczącego działalności nadzorowanej obejmującej 
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utrzymywanie bydła, owiec i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu zgłoszenie 

dodatkowo zawiera wniosek o uznanie: 

1)   stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od 

brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła; 

2)   gospodarstwa, w którym są utrzymywane owce i kozy, za urzędowo wolne od brucelozy 

lub wolne od brucelozy. 

7. W przypadku działalności nadzorowanej obejmującej utrzymywanie bydła, owiec i kóz, z 

zamiarem ich przeznaczania do handlu, powiatowy lekarz weterynarii na podstawie 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, po przeprowadzeniu kontroli, wydaje decyzję o: 

1)   uznaniu: 

a)  danego stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy lub 

wolne od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła, 

b)  gospodarstwa, w którym są utrzymywane owce i kozy, za urzędowo wolne od brucelozy 

lub wolne od brucelozy 

- jeżeli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania są spełnione; 

2)   odmowie uznania: 

a)  danego stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy lub 

wolne od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła, 

b)  gospodarstwa, w którym są utrzymywane owce i kozy, za urzędowo wolne od brucelozy 

lub wolne od brucelozy 

- jeżeli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania nie są spełnione. 

8. Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-c, są 

obowiązane zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz załadunku i 

wyładunku zwierząt o: 

1)   czasie i miejscu organizowania: 

a)  targów, wystaw lub konkursów - co najmniej na 30 dni, 

b)  pokazów - co najmniej na 7 dni 

- przed planowanym terminem ich zorganizowania; 

2)   załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem 

ich załadunku i wyładunku. 
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9. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru prowadzenia przez 

podmiot działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b, g, j, k, p, wydaje 

decyzję o nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 

 

Art. 8a. 

 Do postępowania w sprawach: 

1)   o których mowa w art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 24i ust. 2, art. 43a, art. 43b oraz art. 89 

ust. 5, 

2)   dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 24i ust. 2, art. 43a, art. 43b lub art. 89 ust. 5 oraz 

w sprawach wznowienia postępowania zakończonego wydaniem takiej decyzji 

[- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) oraz przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 1089).] 

<– nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz działu III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 11. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a-l, n, p oraz w art. 4 ust. 3, oraz 

przedsiębiorstw i zakładów zatwierdzonych lub warunkowo zatwierdzonych na podstawie 

art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009, na obszarze jego właściwości. 

2. Rejestr zawiera w szczególności: 

[1)    imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa 

polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer REGON, jeżeli numer taki został nadany, 

siedzibę i adres podmiotu;] 

<1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 
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miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

jeżeli numer taki został nadany, siedzibę i adres podmiotu;> 

2)   weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany; 

3)   określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej; 

4)   informacje o decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1a pkt 1 i 3, ust. 1b pkt 1 

lit. a i pkt 2 lub ust. 3; 

5)   datę wpisu i wykreślenia z rejestru. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem 

danych zawartych w rejestrze podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 

1 pkt 1 lit. n, a także informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego 

ujawnionego w tym rejestrze. Informacje te są umieszczane na stronie internetowej 

administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres informacji zawartych w rejestrze, 

2)   sposób prowadzenia rejestru oraz jego wzór, 

3)   zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, 

4)   zakres informacji, o których mowa w ust. 3, które umieszcza się na stronie internetowej 

administrowanej przez Główny Inspektorat Weterynarii 

- mając na względzie zapewnienie sprawnego wykonywania nadzoru nad podmiotami 

objętymi tym rejestrem. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985) 

 

Art. 60. 

1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 

1)   w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 

marca każdego roku; 



- 506 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku; 

3)   w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. 

3. Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, o 

którym mowa w ust. 2, może być niższy niż obliczony zgodnie z art. 6 [ust. 15] <pkt 15>, 

jednak pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań na poziomie obowiązującego 

standardu. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt 

w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w 

którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy 

społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego. 

5. W domu pomocy społecznej, który rozpoczął działalność, średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego 

kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu, a jeżeli takiego typu nie 

ma na terenie województwa, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w 

wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy 

społecznej. 

6. W celu ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, 

który nie był prowadzony przez cały rok kalendarzowy, kwotę kosztów działalności domu 

wynikającą z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego dzieli się przez średnią 

miesięczną liczbę mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej oraz liczbę 

miesięcy w roku przypadających po miesiącu wydania zezwolenia na prowadzenie domu. 

 

Art. 67. 

 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody. 

<1a. Uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, wymaga również prowadzenie 

placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku przez usługodawcę z państwa 

członkowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach 
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uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

2. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący: 

1)   spełnia warunki określone w niniejszej ustawie; 

2)   spełnia standardy, o których mowa w art. 68; 

3)   przedstawi: 

a)  wniosek o zezwolenie, 

b)  dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany 

dom, 

c)  zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu 

określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 

d)  koncepcję prowadzenia placówki, 

e)  informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu 

skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

f)  informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała 

placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia 

placówki. 

3. Wojewoda prowadzi rejestr placówek, o których mowa w ust. 1. Rejestr jest jawny. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku i wzór wniosku o zezwolenie, uwzględniając konieczność zapewnienia 

właściwej opieki osobom przebywającym w takich placówkach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10) 

 

Art. 8b. 

1. Do zadań parków narodowych należy w szczególności: 
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1)   prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do 

realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2; 

2)   udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o 

którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w 

zarządzeniach dyrektora parku narodowego; 

3)   prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą. 

[2. Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2168), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy.] 

<2. Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

…), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy.> 

 

Art. 20. 

1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego 

sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem: 

1)   charakterystyki i oceny stanu przyrody; 

2)   identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych; 

3)   charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych; 

4)   analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony; 

5)   charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego; 

6)   wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Prace przy sporządzaniu planów ochrony, o których mowa w ust. 1, polegają na: 

1)   ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości 

kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 

która może być wykonana w formie szczegółowych opisów; 

2)   opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości 

kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych; 

3)   wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji. 

3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera: 
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1)   cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich 

realizacji; 

2)   identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3)   wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 

4)   określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z 

podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 

5)   wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz 

określenie sposobów ich udostępniania; 

6)   wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i 

rolnicza; 

7)   ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. 

4. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera: 

1)   cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich 

realizacji; 

2)   identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i 

potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3)   wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych; 

4)   określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu; 

5)   wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz 

określenie sposobów korzystania z tych obszarów; 

6)   ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 

przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych; 
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7)   określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola 

ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się 

lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, 

zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, istotnych dla 

zachowania walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze wskazaniem które z 

zakazów, wymienionych w art. 17 ust. 1a, obowiązują w danej strefie; 

8)   wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym. 

4a. Plan ochrony dla parku krajobrazowego, w części dotyczącej: 

1)   określenia granic stref, o których mowa w [art. 20] ust. 4 pkt 7, 

2)   wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, o których mowa w 

[art. 20] ust. 4 pkt 8, 

3)   wprowadzenia zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1a 

-   jest aktem prawa miejscowego. 

5. Plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego w 

części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo zakres planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się względem planów ochrony dla parku narodowego, rezerwatu 

przyrody lub parku krajobrazowego pokrywających się w całości lub w części z obszarem 

Natura 2000, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28, 

albo plan ochrony, o którym mowa w art. 29, obejmujące obszar parku narodowego, 

rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego. 

 

[Art. 108a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 108a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) 

 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w 

art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   znaku budowlanym - należy przez to rozumieć znak wskazujący, że wyrób budowlany 

oznaczony tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy 

wykonywaniu robót budowlanych; 

6)   producencie - należy przez to rozumieć także upoważnionego przedstawiciela producenta; 

7)   sprzedawcy - należy przez to rozumieć dystrybutora, o którym mowa w art. 2 pkt 20 

rozporządzenia Nr 305/2011; 

8)   właściwym organie - należy przez to rozumieć organy nadzoru budowlanego, stosownie 

do ich właściwości, określonej w art. 11, 13 i 14; 

[9)   kontrolowanym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 

zm.), u którego prowadzi się kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu;] 

<9) kontrolowanym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) lub osobę 

prowadzącą działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców, u których prowadzi się kontrolę wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu;> 

10)  wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć wprowadzenie do obrotu, o którym 

mowa w art. 2 pkt 17 rozporządzenia Nr 305/2011; 

11)  wycofaniu z obrotu - należy przez to rozumieć wycofanie z obrotu, o którym mowa w art. 

2 pkt 23 rozporządzenia Nr 305/2011; 

12)  udostępnianiu na rynku krajowym - należy przez to rozumieć każde dostarczanie wyrobu 

budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach 

działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie; 
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13)  zasadniczych charakterystykach - należy przez to rozumieć zasadnicze charakterystyki, o 

których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia Nr 305/2011; 

14)  właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego - należy przez to rozumieć 

właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

rozporządzenia Nr 305/2011; 

15)  krajowej ocenie technicznej - należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną 

ocenę właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, 

które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych 

wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), przez obiekty budowlane, w 

których wyrób będzie zastosowany; 

16)  zamierzonym zastosowaniu - należy przez to rozumieć zamierzone zastosowanie, o 

którym mowa w art. 2 pkt 14 rozporządzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie 

wyrobu budowlanego określone w Polskiej Normie wyrobu lub krajowej ocenie 

technicznej. 

[Art. 23a. 

1. W związku z wykonywaniem czynności kontrolnych kontrolujący korzysta z ochrony 

przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. 

2. Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany, na wniosek właściwego organu, 

do zapewnienia kontrolującemu pomocy Policji w trakcie wykonywania kontroli.] 

 

<Art. 23a. 

o kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, z wyłączeniem pobierania próbek 

wyrobu budowlanego, o którym mowa w art. 16 ust. 2a, stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) 

 

Art. 18. 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: 
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1)   pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na: 

a)  udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych, 

b)  pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, 

c)  udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną 

ofertą pracy, 

d)  informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i 

przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, 

e)  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami, 

f)  
(31)

 kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w 

art. 85, 

g)  
(32)

 kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów 

prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 

85a, 

2)   doradztwa personalnego, polegających w szczególności na: 

a)  prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i 

ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, 

b)  wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, 

c)  weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, 

3)   poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na: 

a)  udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, 

b)  udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w 

szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, 

c)  inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć 

aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

d)  udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na 

udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie, 

4)   pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i 

kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania 

pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach 

określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
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[- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819), zwanej dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", i wymaga 

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zwanego dalej 

"rejestrem".] 

<– jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą – Prawo 

przedsiębiorców”, i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia, zwanego dalej „rejestrem”.> 

2. Wpisowi do rejestru podlega również wykonywanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1-

3, przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, 

organizacje społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest 

świadczenie tych usług. 

3. 
(33)

 Wpisowi do rejestru podlega świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 4, przez 

przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw 

niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą 

korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa 

z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadających uprawnienia i 

prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium 

tego państwa oraz zamierzających świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

<Art. 18ha. 

1. Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w 

terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o 

spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności 

gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, oraz, w przypadku przedsiębiorcy 

zagranicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 3, tłumaczenia, o którym mowa w art. 

18e ust. 4. 

2. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał podmiot 

do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 
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otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 18m. 

1. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w 

przypadku: 

1)   pisemnego wniosku podmiotu; 

2)   postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości; 

[3)   wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<3) wydania decyzji, o której mowa w art. 18na ust. 1;> 

4)   nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych 

lat, stwierdzonego na podstawie informacji, o której mowa w art. 19f; 

5)   
(50)

 naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w 

art. 19 pkt 2 i 3, art. 19b-19d, art. 85 ust. 2-5 oraz art. 85a; 

6)   
(51)

 nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków 

prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 1 i art. 19e-19h; 

7)   złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, lub 

przekazania informacji, o których mowa w art. 19e ust. 1 pkt 1, niezgodnych ze stanem 

faktycznym; 

8)   niezgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym po uprzednim wezwaniu 

podmiotu do złożenia wyjaśnień w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania; 

9)   powierzania, na podstawie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[10)  
(52)

 uzyskania informacji o śmierci przedsiębiorcy.] 

<10) uzyskania informacji o śmierci przedsiębiorcy lub uzyskania informacji 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy> 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 18f stosuje się odpowiednio. 
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<Art. 18na. 

1. Marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez podmiot 

działalności objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1, niezgodne ze 

stanem faktycznym; 

2) podmiot nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do prowadzenia 

agencji zatrudnienia w wyznaczonym przez organ terminie; 

3) stwierdzi naruszenie przez podmiot warunków wymaganych prawem do 

prowadzenia agencji zatrudnienia, określonych w art. 19c, art. 19d oraz art. 85 ust. 

2. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Przepis art. 18m ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy podmiot 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej. 

4. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 marszałek województwa wyznacza 

termin usunięcia stwierdzonych naruszeń. 

 

Art. 18nb. 

1. Podmiot, który wykreślono z rejestru na skutek wydania decyzji, o której mowa w 

art. 18na ust. 1, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji 

określonej w art. 18ha ust. 2.> 

 

Art. 19e. 

1. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o: 

1)   każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, lub zmianie rodzaju 

świadczonych usług, o których mowa w art. 18i ust. 2 pkt 3a, w terminie 14 dni od dnia 

ich powstania, przy czym przepis art. 18e ust. 3 stosuje się odpowiednio; 

2)   zaprzestaniu działalności; 
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[3)   zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa 

w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia 

zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.] 

<3) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo przedsiębiorców, w terminie 14 dni od dnia 

zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.> 

2. Do informacji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 18f stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 19j. 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału w zakresie działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 18, w tym przeprowadzania kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<Art. 19j. 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału w zakresie działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 18, w tym przeprowadzania kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 36b. 

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji składa do ministra właściwego do spraw 

pracy wniosek o udzielenie akredytacji, jeżeli spełnia następujące kryteria: 

1)   posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 18 ust. 1, albo jest podmiotem, o którym 

mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 albo 3, albo ust. 2 pkt 3; 

2)   spełnia warunki określone w art. 19; 

3)   posiada systemy teleinformatyczne umożliwiające realizację pośrednictwa pracy w 

ramach sieci EURES, w tym stronę internetową oraz elektroniczny rejestr ofert pracy; 

4)   wykaże minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa do pracy za 

granicą; 

5)   nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie, które może skutkować 

wykreśleniem z rejestru na podstawie art. 18m. 

2. Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera następujące dane: 

1)   oznaczenie podmiotu; 
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2)   adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, oraz adres, pod którym będzie 

prowadzone pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazwą gminy, powiatu i 

województwa; 

3)   oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; 

4)   numer identyfikacji podatkowej NIP - o ile podmiot taki numer posiada; 

[5)   numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON;] 

6)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - o ile podmiot taki numer posiada; 

7)   adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a także inne dane teleadresowe. 

3. W przypadku gdy podmiot składający wniosek o udzielenie akredytacji przewiduje 

prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES we współpracy z podmiotami 

współpracującymi, o których mowa w art. 36d ust. 3, we wniosku o udzielenie akredytacji 

zamieszcza się następujące dane dotyczące podmiotu współpracującego: 

1)   oznaczenie podmiotu; 

2)   adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, oraz adres, pod którym będzie 

prowadzone pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazwą gminy, powiatu i 

województwa; 

3)   oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; 

4)   adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a także inne dane teleadresowe. 

4. Podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji składa we wniosku o udzielenie akredytacji 

oświadczenie potwierdzające: 

1)   spełnianie warunków, o których mowa w art. 19; 

2)   znajomość obowiązków wynikających z ustawy oraz przepisów Unii Europejskiej w 

zakresie realizacji działań sieci EURES, a także wynikających z umowy akredytacyjnej, o 

której mowa w art. 36d ust. 2; 

3)   nieprowadzenie w stosunku do podmiotu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5; 

4)   upływ dwóch lat od dnia rozwiązania z podmiotem umowy akredytacyjnej, o której mowa 

w art. 36d ust. 2, w drodze wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w art. 36e ust. 2 

pkt 2, do dnia złożenia wniosku o udzielenie akredytacji; 

5)   posiadanie zasobów finansowych umożliwiających realizację działań sieci EURES 

wynikających z ustawy oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie realizacji działań 

sieci EURES, a także wynikających z umowy akredytacyjnej, o której mowa w art. 36d 

ust. 2; 
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6)   kompletność danych zawartych we wniosku o udzielenie akredytacji oraz ich zgodność z 

prawdą. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Podmiot składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Wniosek o udzielenie akredytacji może być złożony w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony: 

1)   kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2)   podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

7. Minister właściwy do spraw pracy ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra informacje o terminach składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie 

akredytacji. 

[Art. 39c. 

Z usług rynku pracy, o których mowa w art. 36 i 38, w zakresie określonym dla pracodawców, 

mogą korzystać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, niebędący pracodawcami w rozumieniu ustawy.] 

 

<Art. 39c. 

Z usług rynku pracy, o których mowa w art. 36 i art. 38, w zakresie określonym dla 

pracodawców, mogą korzystać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo 

przedsiębiorców, niebędący pracodawcami w rozumieniu ustawy.> 

 

Art. 87. 

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli: 

1)   posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4a)  posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 
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5)   posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6a)  
(130)

 posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7)   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

8)   jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii 

Europejskiej; 

9)   jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy 

zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi; 

10)  
(131)

 towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa 

w pkt 7-9, jako członek rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; 

11)  jest osobą, o której mowa w art. 19 [ust. 2-3] <ust. 2 i 3> ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 900); 

11a)  posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126, art. 

127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na warunkach 

określonych w tym zezwoleniu; 

12)  posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 

1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

b)  na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku 

stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był 

uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

c)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, lub 
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ca)  
(132)

 na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, określającego status członka rodziny członka misji dyplomatycznej lub 

urzędu konsularnego państwa obcego albo innej osoby zrównanej z nimi na podstawie 

ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, pozostającego 

z tą osobą we wspólnocie domowej, jeżeli pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem 

obcym zostały zawarte umowa lub porozumienie międzynarodowe w sprawie 

wykonywania działalności zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji 

dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lub 

d)  na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub 

e)  na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, 

lub 

f)  w ramach ruchu bezwizowego. 

2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: 

1)   posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 

2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

2)   będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 

1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego; 

3)   będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub 

cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na 

pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

5)   przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 

lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na 

podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza 

złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4; 

6)   posiadający ważną Kartę Polaka; 

7)   
(133)

 (uchylony); 



- 522 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

8)   uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do 

Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez 

pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany 

przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają 

wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia. 

3. 
(134)

 Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego 

obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 

2, który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 90 ust. 9 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca 

wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 

oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. 

4. 
(135)

 Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca będącego 

obywatelem państwa innego, niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 

ust. 10 pkt 2, wykonującego pracę w zawodach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 11 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca 

wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 

oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 i 106) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

1a)  ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768); 
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1b)  ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 

oraz z 2017 r. poz. 452, 724, 791 i 1089); 

1c)  ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480); 

2)   ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.); 

2a)  rozporządzeniu 584/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego 

powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania 

łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie 

procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między 

właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16); 

2b)  rozporządzeniu 231/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1); 

2c)  rozporządzeniu 345/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 

europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1); 

2d)  rozporządzeniu 346/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 

europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 

25.04.2013, str. 18); 

3)   towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka 

akcyjna; 

3a)  zarządzającym ASI - rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką 

inwestycyjną; 

4)   Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 

5)   EEA - rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy; 



- 524 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   OECD - rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 

7)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, 

które jest członkiem Unii Europejskiej; 

8)   państwie goszczącym - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, na 

terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub 

wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać 

lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty 

inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną 

spółkę inwestycyjną do obrotu; 

9)   funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę 

inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie 

członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe; 

10a)  alternatywnym funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to instytucję wspólnego 

inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego 

subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w 

interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą 

funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10b)  unijnym AFI - rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który został 

zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie 

członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na 

prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku 

wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - prowadząc taką działalność, ma siedzibę 

na terytorium państwa członkowskiego; 

10c)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na terytorium 

państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem 
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inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

10d)  spółce holdingowej - rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę europejską, 

która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki, w których posiada 

udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub 

jednostki, i która: 

a)  wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 

b)  nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w drodze 

zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli okoliczność ta jest wykazana w jej 

rocznym sprawozdaniu finansowym; 

11)   państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium 

którego, w przypadku: 

a)  spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE - podmiot ten ma siedzibę, 

b)  funduszu zagranicznego - podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności, 

c)  unijnego AFI - podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został po raz pierwszy 

zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - ma 

siedzibę; 

12)  prawie wspólnotowym - rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i 

organy Unii Europejskiej; 

[13)  oddziale - rozumie się przez to oddział, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168), przy 

czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne: 

a)  spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego;] 

<13) oddziale – rozumie się przez to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część 

działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą 

przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym za 

jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne: 
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a) spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa 

goszczącego;> 

13a)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na 

podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: 

a)  bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym 

zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją 

wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, 

spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, 

e)  funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

f)  towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

g)  podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

h)  instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g, 

i)  inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność 

regulowaną na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na 

warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-

i, 

k)  przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 

równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu 



- 527 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia 

przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 

20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 

równowartość w złotych 40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość 

w złotych 2 000 000 euro, 

l)  jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza 

długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym lub organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności 

jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się 

sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n)  podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który został uznany za klienta profesjonalnego 

na podstawie art. 47b ust. 1 albo art. 70k ust. 1; 

13b)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być 

świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący 

klientem profesjonalnym, którego traktuje się, świadcząc na jego rzecz usługi, albo 

proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo 

nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta 

detalicznego; 

14)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

15)  banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

16)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

17)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 
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17a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

18)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena 

rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub 

pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany 

wysokości stóp procentowych; 

19)  niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty 

pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest 

lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 

20)  bazie instrumentów pochodnych - rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty 

rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, 

stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub 

niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego; 

20a)  instrumentach pochodnych właściwych AFI - rozumie się przez to instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę 

inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI; 

21)  instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa 

majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: 

a)  o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub 

od dnia ich nabycia lub 

b)  które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 

c)  których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 

odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b 

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 

wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 

instrumentu rynku pieniężnego; 

21a)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na 

założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów 
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finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone 

w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek 

inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na 

podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości 

odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu 

wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, 

albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

22)  rynku zorganizowanym - rozumie się przez to wyodrębniony pod względem 

organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający 

jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji 

o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym 

obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w 

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 

22a)  rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

22b)  alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o 

którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

23)  bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio 

ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% 

głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub 

współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

o rachunkowości; 

24)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od 

niego zależnymi; 

25)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu 

ustawy o ofercie publicznej; 

26)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o 

ofercie publicznej; 

27)  zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden 
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lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

28)  doradztwie inwestycyjnym - rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu 

art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

28a)  wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu - rozumie się przez to: 

a)  proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących 

udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

b)  proponowanie objęcia akcji nowej emisji oraz sprzedaż akcji własnych - w przypadku 

spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, 

c)  podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych 

komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w 

przypadku spółki komandytowej; 

28b)  prime brokerze - rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę 

inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z 

przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 

które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na: 

a)  przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

b)  wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie, 

c)  udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana 

za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej 

udzielającej pożyczki 

- i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków 

papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków 

pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i 

dokonywania rozrachunku transakcji; 

29)  (uchylony); 

30)  puli wierzytelności - rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę 

jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora 

sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% 

grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria 

określone w statucie funduszu; 
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31)  inicjatorze sekurytyzacji - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, 

związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo 

zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich 

świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności; 

32)  sekurytyzowanych wierzytelnościach - rozumie się przez to wierzytelności stanowiące 

przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez 

inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę 

zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z 

tymi wierzytelnościami; 

33)  danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL; 

33a)  danych kontaktowych - rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer telefonu i 

adres poczty elektronicznej; 

34)  papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w 

art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych; 

35)  zdematerializowanych papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery 

wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

36)  (uchylony); 

37)  (uchylony); 

38)  ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy 

o ofercie publicznej; 

39)  publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym - rozumie się przez to fundusz 

inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w 

drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

40)  dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

41)  trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji 

umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru 



- 532 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w 

sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji 

i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; 

42)  całkowitej ekspozycji - rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w 

walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę 

zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu 

zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego 

otwartego; 

42a)  ekspozycji AFI - rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6-11 

rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu 

uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub 

prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne 

właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery 

wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, 

gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego funduszu; 

42b)   dźwigni finansowej AFI - rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji 

AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów 

wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI; 

42c)   sprawozdaniu rocznym AFI - rozumie się przez to sprawozdanie roczne alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego; 

[43)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

44)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<43) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …); 

44) przedsiębiorcy zagranicznym – rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 
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przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

45)   rejestrze zarządzających EuVECA - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuVECA"; 

46)   rejestrze zarządzających EuSEF - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuSEF". 

Art. 70zj. 

1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku przejęcia przez fundusz kontroli nad 

spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanym emitentem, z wyjątkiem 

przejęcia kontroli nad: 

[1)   mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<1) mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;> 

2)   spółką celową specjalnego przeznaczenia, której przeważającym przedmiotem 

działalności jest nabywanie nieruchomości w celach inwestycyjnych i zarządzanie nimi. 

2. Przez użyte w niniejszym dziale określenia: 

1)   spółka nienotowana na rynku regulowanym - rozumie się spółkę, której papiery 

wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 

2)   notowany emitent - rozumie się podmiot emitujący we własnym imieniu akcje lub inne 

papiery wartościowe o charakterze udziałowym dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym; 

3)   fundusz - rozumie się specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz 

inwestycyjny zamknięty, alternatywną spółkę inwestycyjną oraz unijny AFI, które są 

zarządzane przez odpowiednio towarzystwo albo zarządzającego ASI; 

4)   porozumienie - rozumie się pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania, 

zbywania lub posiadania praw udziałowych w innym podmiocie, zgodnego wykonywania 

prawa głosu z posiadanych w nim praw udziałowych lub prowadzenia w nim trwałej 

polityki finansowej i operacyjnej; 
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5)   kontrola - rozumie się w odniesieniu do: 

a)  spółki nienotowanej na rynku regulowanym - posiadanie więcej niż 50% ogólnej liczby 

głosów w takiej spółce, 

b)  notowanego emitenta - bycie podmiotem dominującym wobec takiego emitenta; 

6)   przejęcie kontroli - rozumie się doprowadzenie do uzyskania kontroli: 

a)  indywidualnie przez fundusz, 

b)  wspólnie przez więcej niż jeden fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo albo tego 

samego zarządzającego ASI, gdy fundusze te łączy porozumienie, 

c)  przez fundusz na podstawie porozumienia między towarzystwem lub zarządzającym ASI, 

które nim zarządzają, i co najmniej jednym innym towarzystwem, zarządzającym ASI lub 

zarządzającym z UE. 

3. Do ustalenia udziału głosów, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, przyjmuje się wszystkie 

udziały, z którymi jest związane prawo głosu w spółce, znajdujące się w posiadaniu 

funduszu oraz podmiotu, nad którym sprawuje on kontrolę, lub podmiotów posiadających 

akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz funduszu lub podmiotu, nad 

którym fundusz sprawuje kontrolę. 

 

Art. 226. 

1. Na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji osoba w nim 

wskazana ma prawo wstępu do pomieszczeń: 

1)    towarzystwa - w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, ze 

statutem i regulacjami wewnętrznymi oraz z udzielonym zezwoleniem lub zgodą Komisji; 

1a)   zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia - w celu 

sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, ze statutem albo umową spółki i 

regulacjami wewnętrznymi ASI oraz z udzielonym zezwoleniem; 

1b)   zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru 

zarządzających ASI - w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem; 

1c)   alternatywnej spółki inwestycyjnej - w celu sprawdzenia, czy jej działalność jest zgodna 

z przepisami regulującymi działalność takich spółek, przepisami ustawy o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, regulacjami wewnętrznymi ASI lub czy alternatywna spółka inwestycyjna 

działa zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego; 
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2)    depozytariusza - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania 

obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem oraz z umową o wykonywanie funkcji 

depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki 

inwestycyjnej; 

3)   podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w 

zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, 

umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem; 

4)    podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich 

czynności zostało przekazane - w celu sprawdzenia, czy działalność tego podmiotu w 

zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą 

umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem funduszu inwestycyjnego; 

4a)   podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia 

powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, 

oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane - w celu 

sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz 

ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną; 

4b)   podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do 

rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do 

rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, 

o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności 

zostało przekazane - w celu sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu w zakresie 

wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a 

także zgodna z prawem oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką 

inwestycyjną; 

5)   podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego - w celu 

sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z 

umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem 

funduszu inwestycyjnego; 

6)    spółki zarządzającej, oddziału spółki zarządzającej lub funduszu zagranicznego, spółki 

zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących 
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do EEA, oddziału tej spółki lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w 

państwach należących do EEA, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6a)   zarządzającego z UE lub jego oddziału znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w 

zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z prawem, 

statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym 

zezwoleniem; 

8)    przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu inwestycyjnego 

otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA - w celu sprawdzenia, czy jego 

działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z prawem i 

umową zawartą z funduszem, a także w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny lub 

fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA wykonuje 

działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

9)    agenta płatności - w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie przyjmowania 

wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników 

funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach 

należących do EEA jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

[4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<4. Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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Art. 270. 

1. Spółka zarządzająca może utworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział pod 

warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego tej 

spółki informacji, o których mowa w art. 264 ust. 3, 4 i 5b, odnoszących się do tej spółki, 

oraz informacji o obowiązującym na terytorium tego państwa systemie rekompensat. 

2. Komisja informuje spółkę zarządzającą o dniu otrzymania informacji, o których mowa w 

ust. 1. 

3. Komisja może, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w 

ust. 1, wskazać warunki prowadzenia przez oddział działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasady: 

1)   zbywania tytułów uczestnictwa; 

2)   prowadzenia działalności reklamowej; 

3)   postępowania, których należy przestrzegać w przypadku świadczenia usług zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 

albo usług doradztwa inwestycyjnego, lub przechowywania i administrowania tytułami 

uczestnictwa. 

4. Oddział może zostać utworzony po upływie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Komisję 

informacji, o których mowa w ust. 1. 

5. Od chwili utworzenia oddziału spółka zarządzająca może rozpocząć zbywanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, przy 

czym zbywanie to wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 

253. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

[9. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 90 pkt 3 oraz art. 91 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<9. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19 pkt 3 i art. 20 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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Art. 276a. 

1. Zarządzający z UE może rozpocząć wykonywanie działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego 

organu nadzoru państwa macierzystego tego zarządzającego informacji obejmującej: 

1)   wskazanie, że zarządzający z UE zamierza wykonywać działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, 

2)   program działania zarządzającego z UE określający w szczególności świadczone usługi 

lub nazwę specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego, w stosunku do którego zarządzający z UE zamierza zawrzeć 

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, albo nazwę alternatywnej spółki inwestycyjnej, 

której komplementariuszem zamierza zostać zarządzający z UE 

-   wraz z zaświadczeniem, że zarządzający z UE posiada wydane przez ten organ zezwolenie 

na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

2. Zarządzający z UE może utworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, jeżeli 

informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dodatkowo: 

1)   adres oddziału; 

2)   opis struktury organizacyjnej oddziału; 

3)   adres siedziby funduszu albo alternatywnej spółki inwestycyjnej, których dotyczy 

informacja; 

4)   imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie 

oddziałem. 

3. Od chwili otrzymania przez Komisję informacji, o której mowa w ust. 1, zarządzający z UE 

może rozpocząć prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[4. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 90 pkt 3 oraz art. 91 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<4. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19 pkt 3 i art. 20 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 

2201 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

<Art. 10a. 

Prezes UKE prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

<Art. 12a. 

Prezes UKE wykreśla z rejestru przedsiębiorcę telekomunikacyjnego: 

1) w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności 

telekomunikacyjnej; 

2) na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego; 

3) po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub po 

uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o jego wykreśleniu; 

4)  po uzyskaniu informacji o wydaniu prawomocnego orzeczenia zakazującego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu prowadzenia działalności gospodarczej objętej 

wpisem; 

5) w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązków 

informacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, za dwa kolejne lata. 

 

Art. 12b. 

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który został wykreślony z rejestru na skutek 

wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności telekomunikacyjnej, może 

uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

wydania decyzji. 

2. Nie może uzyskać wpisu do rejestru wnioskodawca, który w okresie 3 lat 

poprzedzających złożenie wniosku wykonywał działalność telekomunikacyjną 

będącą działalnością gospodarczą wymagającą dokonania wpisu do rejestru bez 

takiego wpisu. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 10 ust. 9.> 
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[Art. 13. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wpis lub zmianę wpisu: 

1)   do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

2)   do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 

telekomunikacji 

- kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności w zakresie 

telekomunikacji, a także koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji 

niezbędnych do właściwego realizowania jego obowiązków.] 

 

<Art. 13. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z: 

1) rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

2) rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 

telekomunikacji 

– kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności 

w zakresie telekomunikacji, a także koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE 

informacji niezbędnych do właściwego realizowania jego obowiązków.> 

 

Art. 144a. 

1. Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może dopuścić 

czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu 

informacji na okres nieprzekraczający 30 dni. 

2. Jeżeli częstotliwości są przeznaczone do użytkowania jako rządowe, Prezes UKE wydaje 

decyzję, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej. 

Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę w formie postanowienia, na które stronie nie 

przysługuje zażalenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia 

wniosku do Ministra Obrony Narodowej. Niewydanie postanowienia w terminie, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wydania decyzji. 

3. Prezes UKE wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, kieruje się obiektywnymi, 

przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie elektronicznej. 
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5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oryginał lub kopię: 

[1)   odpisu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru prowadzonego w państwie pochodzenia, chyba że dany podmiot jest 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której 

mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<1) odpisu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru prowadzonego w państwie pochodzenia, chyba że dany 

podmiot jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. ...);> 

2)   potwierdzenia spełnienia przez urządzenie wymagań, o których mowa w art. 153 ust. 1-

1b; 

3)   pełnomocnictwa - jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika; 

4)   dowodu uiszczenia opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, mogą być złożone w języku angielskim. Przepisu 

art. 33 § 2 i 3 oraz art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

7. Obowiązek zapłaty opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 3a, powstaje z chwilą złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. Opłatę wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej 

zapłaty. 

8. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE określa: 

1)   rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzenia radiowego, którego dotyczy 

decyzja; 

2)   uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres; 

3)   warunki wykorzystania częstotliwości; 

4)   warunki używania urządzenia radiowego, w szczególności rodzaj służby, w której jest 

wykorzystywane urządzenie; 

5)   okres obowiązywania decyzji; 

6)   termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości. 

9. Prezes UKE odmawia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, albo cofa tę decyzję, jeżeli 

wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:part=a33§2:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:part=a33§3:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:part=a76(a)§2:ver=1&full=1
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Art. 179. 

1. (uchylony). 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków 

w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci 

telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach 

określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami 

telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami. 

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, jest obowiązany do: 

1)   zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania, zwanych 

dalej "warunkami dostępu i utrwalania", umożliwiających jednoczesne i wzajemnie 

niezależne: 

a)   
(5)

 uzyskiwanie przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną, Służbę 

Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu 

Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową 

Administrację Skarbową, zwane dalej "uprawnionymi podmiotami", w sposób określony 

w ust. 4b, dostępu do: 

–  przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika 

końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe, 

–  posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi, 

o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5, 

b)  uzyskiwanie przez uprawnione podmioty danych związanych ze świadczoną usługą 

telekomunikacyjną i danych, o których mowa w art. 161, 

c)  utrwalanie przez uprawnione podmioty przekazów telekomunikacyjnych i danych, o 

których mowa w lit. a i b; 

2)   utrwalania na rzecz sądu i prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o 

których mowa w pkt 1 lit. a i b. 

3a. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, warunki dostępu i 

utrwalania w zakresie wszystkich świadczonych usług telekomunikacyjnych, począwszy 

od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej, a w przypadku rozpoczęcia 

świadczenia nowej usługi telekomunikacyjnej od dnia jej uruchomienia. 
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3b. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, utrwalanie na rzecz sądu 

lub prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 

lit. a i b. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia warunki dostępu i utrwalania z zachowaniem 

wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12. 

4a. Warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewniane za pomocą interfejsów 

zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego na zasadach określonych w umowach zawartych przez uprawnione 

podmioty z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Umowa może określać współudział stron 

w kosztach zastosowania interfejsów. W przypadku braku uzgodnień w zakresie 

lokalizacji interfejsu uprawnione podmioty wskazują miejsce lokalizacji pozostające w 

obrębie sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiające: 

techniczną realizację interfejsu, niezbędną ochronę tego miejsca wynikającą z przepisów 

odrębnych oraz minimalizację nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego i podmioty uprawnione. 

4b. Zapewnienie warunków dostępu i utrwalania powinno umożliwiać uprawnionym 

podmiotom dostęp do przekazów telekomunikacyjnych i danych bez udziału 

pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Za zgodą uprawnionego podmiotu 

warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewnione przy niezbędnym współudziale 

upoważnionych pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego gwarantujących 

prawidłową realizację przedmiotowych czynności w zakresie określonym przez 

uprawniony podmiot. 

4c. Dopuszcza się możliwość wspólnego zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przez 

dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności za pomocą 

tych samych interfejsów. Szczegółowe zasady współpracy przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych w tym zakresie regulują umowy zawarte pomiędzy nimi. O 

zawarciu umowy przedsiębiorcy niezwłocznie informują Prezesa UKE. Zawarcie umowy 

nie zwalnia jej stron z indywidualnej odpowiedzialności za zapewnienie warunków 

dostępu i utrwalenia. 

[4d. Zapewnienia warunków technicznych dostępu i utrwalania za pomocą interfejsów nie 

stosuje się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących mikroprzedsiębiorcami 

albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4c.] 
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<4d. Zapewnienia warunków technicznych dostępu i utrwalania za pomocą interfejsów 

nie stosuje się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących 

mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), z zastrzeżeniem ust. 

4c.> 

5. (uchylony). 

6. Prezes UKE na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzasadniony obiektywnymi i 

niezależnymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami 

uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania, po uzyskaniu, w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgody uprawnionych podmiotów, 

może w całości lub w części, w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do wniosku dołącza się 

harmonogram osiągnięcia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego pełnej zdolności do 

wykonywania obowiązku. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego rozpoczynającego 

działalność telekomunikacyjną lub rozpoczynającego świadczenie nowej usługi 

telekomunikacyjnej. 

6b. Złożenie wniosku lub zawieszenie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania nie zwalnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku zapewnienia 

warunków dostępu i utrwalania, w zakresie posiadanych możliwości technicznych, 

organizacyjnych i finansowych. 

7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 

3. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za wykonywanie 

obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wskazania Prezesowi UKE: 

1)   jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy 

w sprawach związanych z zapewnieniem warunków dostępu i utrwalania; 

2)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu wykonywał obowiązki, 

o których mowa w ust. 3; 
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3)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wspólnie z którym będzie zapewniał warunki 

dostępu i utrwalania za pomocą tych samych interfejsów. 

8a. W przypadku zmiany danych podmiotów, o których mowa w ust. 8, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny jest obowiązany poinformować Prezesa UKE o tych zmianach. 

9. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący publicznie dostępne usługi 

telekomunikacyjne jest obowiązany prowadzić elektroniczny wykaz abonentów, 

użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy zawarciu 

umowy. 

9a. Prezes UKE udostępnia uprawnionym podmiotom informacje o przeniesionych numerach 

zawarte w bazie danych, o której mowa w art. 71 ust. 4, na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach odrębnych. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

10. Prezes UKE przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 i 8a, 

Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także ministrowi, którego zakres zadań 

obejmuje koordynowanie działalności służb specjalnych - jeżeli został powołany. 

11. (uchylony). 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania i sposób zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, o których mowa w ust. 

3 i art. 180d, z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu postępowania 

karnego, kierując się zasadą osiągania celu przy jak najniższych nakładach; 

2)   rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania, o których mowa w ust. 3 i art. 180d, kierując się zakresem i rodzajem 

świadczonych usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci telekomunikacyjnych 

przedsiębiorców. 

Art. 200. 

1. Pracownikom UKE przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, prawo: 

1)   dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii; 
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2)   wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej 

jednostki; 

3)   prowadzenia oględzin kontrolowanych sieci telekomunikacyjnych i aparatury; 

4)   zabezpieczenia przed dalszym używaniem lub przyjęcia do depozytu urządzeń radiowych 

używanych bez wymaganego pozwolenia lub obsługiwanych przez nieuprawnioną osobę; 

5)   czasowego zajęcia aparatury w trybie, o którym mowa w art. 204, w celu 

przeprowadzenia badań prowadzących do ustalenia przyczyn szkodliwych zakłóceń; 

6)   nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku 

aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, w 

celu przeprowadzenia badań w zakresie spełniania przez tę aparaturę zasadniczych 

wymagań oraz zatrzymania próbek do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

6a)  nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku 

wyrobów, o których mowa w art. 199 ust. 1a, oraz zatrzymania próbek do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania; 

6b)  nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku 

produktów, o których mowa w art. 199 ust. 1b, oraz zatrzymania próbek do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania; 

7)   wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań sieci telekomunikacyjnych, 

urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, a także kontroli jakości 

świadczonych usług telekomunikacyjnych. 

1a. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 6a i 7, dotyczą urządzeń w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki, osoba upoważniona lub inny pracownik kontrolowanej 

jednostki, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), jak również 

kontrolowana osoba fizyczna jest obowiązana udzielać pracownikom UKE, o których 

mowa w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić im: 

1)   warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli; 

2)   dostęp do materiałów, dokumentów, danych urządzeń, aparatury i sieci, o których mowa 

w ust. 1; 

3)   wstęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1; 

4)   nieodpłatne udostępnienie podlegających kontroli sieci telekomunikacyjnych, urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, w celu przeprowadzenia badań. 
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3. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Do pobierania i badania próbek aparatury w zakresie spełniania przez nią zasadniczych 

wymagań oraz do pobierania i badania próbek wyrobów, o których mowa w art. 199 ust. 

1a, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27-31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063). 

4a. Do pobierania i badania próbek produktów, o których mowa w art. 199 ust. 1b, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 27-31 ustawy, o której mowa w ust. 4, oraz akty delegowane w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 199 ust. 1b. 

5. Prezes UKE może prowadzić kontrolę we współpracy z innymi państwowymi organami 

kontrolnymi. 

5a. W czynnościach kontrolnych mogą brać udział osoby posiadające wiedzę specjalistyczną, 

niebędące pracownikami UKE, po doręczeniu upoważnienia Prezesa UKE do 

wykonywania czynności kontrolnych. 

6. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w sposób zdalny. Wyniki pomiarów 

wykonywanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację urządzeń 

kontrolnych. 

7. Z kontroli sporządza się protokół podpisany przez pracownika przeprowadzającego 

kontrolę. 

<7a. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie kontrolowanego podmiotu, czasu i miejsca przeprowadzania kontroli; 

2) wskazanie zakresu kontroli oraz osób w niej uczestniczących; 

3) opis przebiegu kontroli; 

4) ustalenia z przeprowadzonej kontroli.> 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, podpisuje także kierownik kontrolowanej jednostki lub 

osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna. 

9. Do czynności kontrolnych oraz badań, o których mowa w ust. 1-5, stosuje się przepisy o 

ochronie informacji niejawnych oraz o tajemnicy telekomunikacyjnej, a także o ochronie 

danych osobowych. 

[Art. 200a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 
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<Art. 200a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) 

 

Art. 66. 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 

1)   osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem 

społecznym rolników, które są: 

a)  pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

b)  rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

[c)  osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z 

wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,] 

<c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub 

ubezpieczeniu społecznym rolników,> 

d)  osobami wykonującymi pracę nakładczą, 

e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 

f)  osobami duchownymi, 

g)  członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub 

członkami ich rodzin, 

h)  osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami 

pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i 
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poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub 

układów zbiorowych pracy, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

<1a) osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, oraz osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które 

zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;> 

2)    żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia 

wojskowe oraz pełniący terytorialną służbę wojskową, służbę kandydacką, służbę 

przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o 

ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu; 

3)   osoby odbywające służbę zastępczą; 

4)   
(43)

 osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży 

Granicznej i Służbie Ochrony Państwa; 

5)   żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 

6)   policjanci; 

7)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a)  funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b)  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c)  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9)   
(44)

 funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

11)   funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; 

12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14)  posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 

15)  sędziowie i prokuratorzy; 
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15a)  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

16)  osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie 

lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub 

świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

17)  uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

18)  dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze 

lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19)  dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 

20)  studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

21)  alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 

junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22)   słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha Kaczyńskiego; 

23)  osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24)  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a)  osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy 

urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

25)  osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby 

niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn 

określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.)
(45)

 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 
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26)  osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

28)  osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28a)  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

29)  osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt 

socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 

31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 
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33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-37; 

35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 

17-20, 26-28b, 30 i 33. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

 

Art. 69. 

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i 

c-i, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach 

społecznych. 

[1a. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, stosuje się 

odpowiednio art. 68.] 

<1a. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które na podstawie przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach 

społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników zawiesiły wykonywanie 

działalności gospodarczej, stosuje się odpowiednio art. 68.> 

<1b. Do powstania i wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, stosuje się odpowiednio terminy określone w 

przepisach o ubezpieczeniach społecznych dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 1 lit. c.> 
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2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i 

pkt 34, powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, a ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności 

uzasadniające podleganie ubezpieczeniu. 

3. Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia 

zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. 

4. Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego każda osoba może ubezpieczyć się 

na zasadach określonych w art. 68. 

 

Art. 74. 

[1. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, osób wymienionych w art. 75 i art. 76 oraz 

członków ich rodzin stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu 

zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia społecznego rolników oraz 

wyrejestrowywania z tych ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 1-2a, art. 77 i art. 86 

ust. 6.] 

<1. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem społecznym rolników, osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, 

osób wymienionych w art. 75 i art. 76 oraz członków ich rodzin stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń 

społecznych lub do ubezpieczenia społecznego rolników oraz wyrejestrowywania z 

tych ubezpieczeń, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 1–2a, art. 77 i art. 86 ust. 6.> 

2. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2-8 i 8b-15 oraz 

członków ich rodzin, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu 

zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowywania z tych ubezpieczeń, z 

zastrzeżeniem art. 77. 

[3. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, będące przedsiębiorcami w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na podstawie tych przepisów mogą 

dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego 

lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach.] 

<3. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, będące przedsiębiorcami w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a 
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także osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców, mogą dokonywać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, 

zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zgłoszenia 

wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych wykazanych w 

tych zgłoszeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 81. 

1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 3 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 

6 i 10. 

[2. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

danego roku.] 

<2. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 1a, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 

75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 

czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje 

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.> 

2a. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. e zatrudnionych jako niania, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 

i 1428), sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej stanowi 

przychód, z zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków budżetu państwa stanowi 
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kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku 

kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5-13, stanowi 

kwota odpowiadająca uposażeniu tych osób. 

4. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 4, stanowi 

kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których 

mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy 

wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się 

ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych 

niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków 

ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w 

służbie kandydackiej stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego 

wynagrodzenia. 

8. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla: 

1)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 14 i 15, jest kwota odpowiadająca wysokości 

uposażenia albo wynagrodzenia tych osób; 

1a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, jest kwota uzyskiwanej diety; 

2)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, jest kwota emerytury, renty pomniejszona o 

kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń 

pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do 

bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie 

spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze 

służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze; 

3)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-20, jest kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 
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4)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22 i 23, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium; 

5)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku niepobierania przez 

bezrobotnego zasiłku lub stypendium - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla 

bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

5a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium; 

6)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 25, jest kwota zasiłku przedemerytalnego lub 

świadczenia przedemerytalnego, a w przypadku niepobierania zasiłku przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego - kwota odpowiadająca wysokości świadczenia 

przedemerytalnego; 

6a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 37, jest kwota nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego; 

7)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, jest kwota odpowiadająca wysokości 

przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej; 

8)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, 29 i 30, jest maksymalna kwota zasiłku 

stałego z pomocy społecznej; 

9)   osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28 i 31, jest kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 

9a)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, jest kwota odpowiadająca wysokości renty 

socjalnej; 

9b)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych; 

9c)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca wysokości 

zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; 

10)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32 i 32a, jest kwota odpowiadająca wysokości 

specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych; 
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11)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 33, jest kwota odpowiadająca kwocie 

faktycznie otrzymanych alimentów, nie wyższa jednak od wysokości specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

12)  (uchylony); 

13)  osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, jest kwota odpowiadająca wysokości 

pobieranego stypendium. 

9. W przypadku przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury, renty lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny za 

okres, za który ubezpieczony pobierał świadczenie z innego właściwego organu 

emerytalnego lub rentowego, zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium lub inne 

świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy albo zasiłek przedemerytalny lub 

świadczenie przedemerytalne w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

zdrowotne odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia. 

10. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 21, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami 

podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od 

przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, 

ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, uwzględniając 

sposób ustalenia podstaw wymiaru składki w przypadku nieterminowego ustalenia 

dochodu będącego podstawą wymiaru składki; 

2)   sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników, 

uwzględniając konieczność identyfikacji rolnika dokonującego wpłat; 

3)   sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na 

podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, uwzględniając specyfikę działalności 

prowadzonej w zakresie działów specjalnych. 
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Art. 82. 

1. W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. 

2. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden 

przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych 

przychodów odrębnie. 

3. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż 

jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie 

zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż 

jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, 

składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. 

<4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

5. Rodzajami działalności są: 

1)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej; 

2)   działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

3)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej; 

4)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej; 

5)   działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej; 

6)   wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta; 

7)   wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

8)   wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

9)   inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na 

podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

6. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o 

których mowa w art. 66 ust. 1, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko 

wtedy, gdy nie ma innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W 
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takim przypadku ubezpieczony ma obowiązek poinformować płatnika składek o opłacaniu 

składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 

7. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o 

których mowa w art. 66 ust. 1, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana 

jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał 

najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego 

zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. 

[8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie 

emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. c, w przypadku gdy osoba ta: 

1)   uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 

50% kwoty najniższej emerytury lub 

2)   opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od tytułu do objęcia 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, w 

przypadku gdy osoba ta: 

1)   uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty 

najniższej emerytury lub 

2)   opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

9a. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek 

macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, o którym 

mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, od tytułu do objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c. 

10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba 

zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje 

przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c.] 

<8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której 

świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o 
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którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 1a, w przypadku gdy osoba ta: 

1) uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej 

miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub 

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od tytułu do objęcia 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, 

lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a, w przypadku gdy osoba ta: 

1) uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% 

kwoty najniższej emerytury lub 

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

9a. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której zasiłek 

macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, o 

którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, od tytułu do objęcia 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, 

lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a. 

10. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy 

osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności 

uzyskuje przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub tytułu, o którym mowa 

w art. 66 ust. 1 pkt 1a.> 

11. W przypadku gdy osoba duchowna, która nie jest podatnikiem zryczałtowanego podatku 

dochodowego od przychodów osób duchownych, uzyskuje przychód jedynie z tytułu do 

objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w: 

1)   art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a albo 

2)   art. 66 ust. 1 pkt 16 

- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest wyłącznie z tytułu, z którego osoba ta 

uzyskuje przychód. 

Art. 85. 

1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę 

zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza 
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pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych(48), o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o 

ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. 

poz. 85, z późn. zm.)(49) - podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń. 

2. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, który 

wypłaca to świadczenie. 

3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze środków 

własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik 

oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, z zastrzeżeniem 

art. 86 ust. 1 pkt 13a. 

5. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny 

wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego 

zatrudnienia, osobę pobierającą wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze 

stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego 

składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot 

wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie. 

6. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza, 

pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy powiatowy urząd pracy. 

6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż 

lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 

7. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz 

członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i 

odprowadza spółdzielnia. 

8. Za osobę pobierającą uposażenie posła składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 

ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie 

senatora - Kancelaria Senatu. 

9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty 

emerytury lub renty, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka 

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie 
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ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy lub 

instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub 

renty z zagranicy. 

10. Za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. 

10a. Za osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne składkę jako płatnik 

oblicza, pobiera z kwoty nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i odprowadza 

jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

11. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie 

po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę 

jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to 

uposażenie lub świadczenie. 

12. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 

13. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium. 

14. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, 

odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność. 

<14a. Za osobę współpracującą z osobą, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, składkę oblicza, odprowadza i finansuje 

ze środków własnych osoba, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

15. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

oblicza pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna. 

15a. Za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

jako płatnik oblicza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

16. Za członka rady nadzorczej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu 

ubezpieczonego i odprowadza podmiot, w którym działa rada nadzorcza. 
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17. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję. 

18. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia określonego 

w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139), składkę jako płatnik oblicza, pobiera z 

dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 

 

Art. 87. 

1. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 i art. 86, 

są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie 

przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek 

nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15. dnia 

następnego miesiąca. 

1a. Rolnicy, o których mowa w art. 84a, są obowiązani opłacać, bez uprzedniego wezwania, 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, za każdy 

miesiąc, kwartalnie - w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne 

rolników. 

1b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur i rent rolniczych wypłacanych raz na 

kwartał jest odprowadzana w całości w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym świadczenie zostało wypłacone. 

2. W przypadku rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń 

przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań 

wojennych jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych: 

1)   nie przekazuje imiennych raportów miesięcznych; 

2)   wykazuje składki w odrębnej deklaracji rozliczeniowej. 

3. Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za 

zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1909707:part=a41(a)u1&full=1
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[1)   osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 2-8, 8b-33 i 35 oraz w art. 68 są 

opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem pkt 

2;] 

<1) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c–i, pkt 1a–8, 8b–33 i 35 oraz w art. 

68 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

z zastrzeżeniem pkt 2;> 

1a)  osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 8a są opłacane i ewidencjonowane w centrali 

Funduszu; 

2)   osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 16 pobierających świadczenia 

emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osób 

wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 34 są opłacane i ewidencjonowane w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego; 

3)   osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 36 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych. 

4a. Składka osób prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych na wspólny 

rachunek jest ewidencjonowana na indywidualnych kontach tych osób w wysokości 

proporcjonalnej do ich udziału w prowadzonej produkcji. W przypadku braku określenia 

wielkości udziałów przyjmuje się, że są one równe. 

4b. Ewidencjonowanie składki małżonków prowadzących działalność w zakresie działów 

specjalnych następuje w równych częściach. 

4c. Przepisy ust. 4a i 4b nie dotyczą ubezpieczonych, którzy odrębnie deklarują kwotę 

dochodu z działów specjalnych. 

5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje 

pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do 

centrali Funduszu. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne 

i należności pochodne od składek niezwłocznie do centrali Funduszu, nie później niż w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek, o którym mowa w art. 47 ust. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują nieodpłatnie do centrali Funduszu lub - na jego wniosek - do oddziału 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980837:part=a47u4p2:ver=4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980837:part=a47u4p2:ver=4&full=1
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wojewódzkiego Funduszu, dane o ubezpieczonych oraz zgłoszonych do ubezpieczenia 

zdrowotnego członkach rodzin ubezpieczonych, określone w art. 188 ust. 4 pkt 1, 7-9 i 13, 

oraz o opłaconych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, i w imiennym raporcie miesięcznym, oraz 

o odsetkach za zwłokę, w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu składek i odsetek 

oraz dokumentów umożliwiających ustalenie ich wysokości i rozdzielenie ich na 

ubezpieczonych. 

8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują nieodpłatnie centrali Funduszu lub oddziałowi wojewódzkiemu 

Funduszu, na ich wniosek, dane związane z: 

1)   ustaleniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji; 

2)   potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodnie z 

przepisami o koordynacji, dotyczące: 

a)  stwierdzonego naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy, 

b)  nazwy, rodzaju lub kategorii choroby zawodowej oraz stwierdzonego naruszenia 

sprawności organizmu w wyniku tej choroby, 

c)  wypłacenia zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku przy 

pracy oraz przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy 

pracy, a także okresu, za który zostały wypłacone, 

d)  uznania zdarzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego za wypadek przy pracy. 

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

przekazują do centrali Funduszu dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7-10 i 

13, zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, po przeprowadzeniu ich 

weryfikacji polegającej na stwierdzeniu ich zgodności z danymi objętymi ewidencją 

PESEL. 

9a. W przypadku gdy Fundusz na podstawie danych otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzi, że osoba podlega 

w tym samym czasie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zarówno z tytułu objęcia 
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ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem społecznym rolników, przekazuje tę 

informację do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

przekazują do centrali Funduszu sprawozdanie zawierające informacje, w podziale na 

poszczególnych ubezpieczonych, o należnej składce z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 

podane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1, i w imiennych raportach 

miesięcznych, za dany kwartał, nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca 

następującego po tym kwartale. 

10a. Do 10. dnia każdego miesiąca organ prowadzący centralną ewidencję PESEL przekazuje 

do centrali Funduszu w formie elektronicznej: 

1)   zbiór nowo nadanych w poprzednim miesiącu numerów PESEL i odpowiadające im: 

imiona, nazwiska i nazwiska rodowe oraz wskazanie rodzaju i numeru dokumentu 

potwierdzającego tożsamość danej osoby; 

2)   zbiór zawierający numery PESEL i odpowiadające im imiona, nazwiska i nazwiska 

rodowe osób, których zgon został zgłoszony w poprzednim miesiącu; 

3)   informacje o zmianie danych objętych zbiorami, o których mowa w pkt 1 i 2. 

10b. Format przekazywanych danych, o których mowa w ust. 10a, uzgadnia organ 

prowadzący ewidencję numerów PESEL i Fundusz. 

10c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują do centrali Funduszu odpowiednio dane dotyczące wszystkich osób 

pobierających zasiłki, o których mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły 

wniosek o emeryturę lub rentę, o których mowa w art. 67 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 10f, 

oraz o pracownikach korzystających z urlopu bezpłatnego. 

10d. Zakres danych dotyczących wszystkich osób posiadających prawo do zasiłku, o których 

mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę, o 

których mowa w art. 67 ust. 7, obejmuje dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 

4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę odpowiednio powstania i ustania prawa do zasiłku 

albo datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę, a w przypadku osób, o których mowa 

w art. 67 ust. 6 - także okres, na który przyznano prawo do zasiłku, określony w decyzji 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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10e. Zakres danych dotyczących pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego obejmuje 

dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, oraz datę rozpoczęcia i 

zakończenia urlopu bezpłatnego. 

10f. 
(51)

 Organ emerytalny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1037 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 715 i 1321) oraz ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715, 1321 i 1386) wydaje osobie, 

która złożyła wniosek o emeryturę lub rentę, zaświadczenie potwierdzające złożenie 

wniosku oraz przekazuje niezwłocznie kopię tego zaświadczenia oddziałowi 

wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

10g. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10f, zawiera dane, o których mowa w art. 188 ust. 

4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do 

centrali Funduszu i oddziału wojewódzkiego Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i podmiot zobowiązany do 

przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, danych 

dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, o 

których mowa w ust. 10c-10e, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności i 

integralności przekazywanych danych. 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji 

danych ubezpieczonych, o której mowa w ust. 9, oraz sposób postępowania Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie 

stwierdzenia ich niezgodności i tryb dokonywania niezbędnych korekt w przypadku 

stwierdzenia niezgodności przekazywanych danych, uwzględniając konieczność 

zapewnienia poufności przekazywanych danych. 

 

javascript:void(0)
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2003683:ver=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2025384:ver=1&full=1


- 568 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 95e. 

1. Opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą albo podmiotu zamierzającego wykonywać działalność leczniczą, 

zwanego dalej "podmiotem wnioskującym". 

2. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, składa się do organu 

wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

3. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie organu wydającego opinię; 

[2)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;] 

<2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku 

osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej;> 

3)   oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego; 

4)   wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu 

leczniczego lub innej inwestycji; 

5)   opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawierający: 

a)  zakres rzeczowy inwestycji, 

b)  uzasadnienie celowości inwestycji, 

c)  okres realizacji inwestycji, 

d)  wskazanie miejsca realizacji inwestycji, 

e)  źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o 

których mowa w art. 95d ust. 4, a w przypadku inwestycji budowlanej - również jej 

szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów, 

f)  inne informacje dotyczące inwestycji; 
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6)   wypełniony formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 

Zdrowia i jego numer wygenerowany za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej 

niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku; 

7)   wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy; 

8)   oświadczenie, o którym mowa w ust. 4; 

9)   datę jego sporządzenia; 

10)  podpis osoby upoważnionej do jego złożenia. 

4. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnioskujący jest 

obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Do wniosku dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie 

osoby określonej w ust. 3 pkt 10 do działania w imieniu podmiotu wnioskującego. 

6. Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie w 

wysokości 4000 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Potwierdzenie wniesienia 

opłaty dołącza się do wniosku. 

Art. 95g. 

1. Opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku o jej wydanie. 

2. Opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie organu wydającego opinię; 

2)   określenie daty i miejsca jej wydania; 

3)   znak opinii; 

[4)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;] 

<4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku 

osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej;> 

5)   określenie, czy opinia jest pozytywna czy negatywna; 
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6)   całkowity wynik punktowy obliczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

95h; 

7)   wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych przez odpowiednio 

organ wydający opinię, Prezesa Funduszu albo dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, za spełnienie poszczególnych kryteriów przez podmiot 

wnioskujący oraz ich uzasadnienie; 

8)   pouczenie o możliwości wniesienia protestu do ministra właściwego do spraw zdrowia 

zawierające wskazanie terminu wniesienia protestu, a także formy i trybu jego wniesienia 

- w przypadku opinii negatywnej; 

9)   podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej 

do wydania opinii lub, jeżeli ta opinia została wydana w formie dokumentu 

elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis elektroniczny 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 95i. 

1. W przypadku gdy opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1, jest negatywna, podmiotowi 

wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. 

2. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1. W przypadku gdy organem wydającym 

opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem. 

3. Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Protest zawiera: 

1)   oznaczenie organu, do którego wnosi się protest; 

[2)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;] 

<2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku 

osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej;> 
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3)   oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego; 

4)   znak opinii, od której protest jest wnoszony, oznaczenie organu wydającego opinię oraz 

datę i miejsce wydania opinii; 

5)   uzasadnienie protestu, w tym wskazanie kryterium, z oceną spełniania którego podmiot 

wnoszący protest się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

6)   oświadczenie, o którym mowa w ust. 4; 

7)   podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu. 

4. Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

5. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie 

osoby określonej w ust. 3 pkt 7 do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia. 

7. W wyniku rozpatrzenia protestu minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię w 

sprawie protestu, za pośrednictwem systemu IOWISZ, przyznając punkty za spełnienie 

poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając ich liczbę na podstawie: 

1)   informacji przedstawionych przez podmiot wnioskujący; 

2)   uzasadnienia zawartego w proteście; 

3)   właściwej mapy; 

4)   priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c; 

5)   danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

8. Opinia w sprawie protestu zawiera: 

1)   oznaczenie organu rozpatrującego protest; 

[2)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;] 

<2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku 

osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej;> 
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3)   określenie daty i miejsca rozpatrzenia protestu; 

4)   określenie, czy protest rozpatrzono pozytywnie czy negatywnie; 

5)   całkowity wynik punktowy obliczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

95h; 

6)   wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych za spełnienie 

poszczególnych kryteriów oraz ich uzasadnienie, przez podmiot wnoszący protest oraz 

ministra właściwego do spraw zdrowia w wyniku rozpatrzenia protestu; 

7)   pouczenie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w 

trybie i na zasadach określonych w art. 95j, zawierające wskazanie terminu wniesienia 

skargi; 

8)   podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej 

do wydania opinii w sprawie protestu lub, jeżeli ta opinia została wydana w formie 

dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis 

elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

9. Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w 

art. 95g ust. 2 pkt 8: 

1)   został wniesiony po terminie, 

2)   nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 zdanie drugie 

- o czym minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmiot wnoszący protest na piśmie, 

w terminie 7 dni od dnia wniesienia protestu. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, organ wydający opinię wydaje postanowienie w 

przedmiocie nierozpatrzenia protestu, na które służy zażalenie, do którego stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

11. Do postępowania, o którym mowa w art. 95d-95g i ust. 1-9, nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, doręczeń, sposobu obliczania terminów, 

wydawania uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy, sprostowań oraz 

stwierdzania nieważności. 

Art. 109a. 

[1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje interpretacje indywidualne, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), w zakresie spraw 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a10:ver=1&full=1
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dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Interpretacje indywidualne wraz z 

wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę 

oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu niezwłocznie przekazuje do centrali Funduszu, która niezwłocznie zamieszcza je 

w Biuletynie Informacji Publicznej.] 

<1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje interpretacje indywidualne, o 

których mowa w art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Interpretacje 

indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych 

identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu niezwłocznie przekazuje do centrali 

Funduszu, która niezwłocznie zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

2. Do spraw, o których mowa w ust. 1, nie należą sprawy dotyczące składek na ubezpieczenie 

zdrowotne należące do właściwości organów ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 

62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz na 

podstawie art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

Art. 192. 

1. Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o: 

[1)   posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego 

prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz 

numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie informacji 

przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;] 

<1) posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie 

tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika 

z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON 

płatnika ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych 

w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;> 

2)   udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych 

wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2012336:part=a62(a):ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2012336:part=a62(a):ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980837:part=a83(d):ver=4&full=1
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2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy występowania do Funduszu oraz 

udostępniania przez Fundusz informacji, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze 

zakres informacji, o jaką występuje świadczeniobiorca, konieczność zapewnienia 

właściwej identyfikacji i uwierzytelniania świadczeniobiorcy i osoby działającej w 

cudzym imieniu oraz ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub 

ujawnieniem. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2047) 

Art. 3. 

1. Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów 

ubezpieczenia: 

1)   upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i 

krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin 

strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód 

spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 

ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne lub 

2)   bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych 

przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w 

wyniku uboju z konieczności, 

- zwanych dalej "umowami ubezpieczenia". 

1a. (uchylony). 

2. Szkody spowodowane przez: 

1)   (uchylony); 

2)   huragan - oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej 

niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za 

spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie 

huraganu; 

3)   powódź - oznaczają szkody powstałe wskutek: 

a)  zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, 
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b)  zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, 

c)  spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich; 

4)   deszcz nawalny - oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku 

wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego 

współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 

powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego; 

5)   grad - oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z 

bryłek lodu; 

6)   piorun - oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego 

pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia; 

7)   (uchylony); 

8)   obsunięcie się ziemi - oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz 

usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez: 

a)  zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu 

zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie, 

b)  usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach; 

9)   lawinę - oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze 

zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota; 

10)  suszę - oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym 

okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego 

poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; 

11)  ujemne skutki przezimowania - oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, 

wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 

grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu 

roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części; 

11a)  przymrozki wiosenne - oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury 

poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym 

lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części; 

12)  ubój z konieczności - oznaczają szkody spowodowane w wyniku uboju zarządzonego 

przez lekarza weterynarii, dokonanego w następstwie zdarzeń losowych określonych w 

[pkt 1 -9] <pkt 2–6, 8 i 9>. 

3. Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje uprawy roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

uprawianych w plonie głównym, przy czym za plon główny uznaje się w przypadku: 
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1)   buraków cukrowych - korzenie buraka; 

2)   kukurydzy przeznaczonej na paszę - kolby i nadziemne części rośliny; 

3)   zbóż, rzepaku i rzepiku, kukurydzy przeznaczonej na ziarno - ziarna lub nasiona; 

4)   ziemniaków - bulwy; 

5)   warzyw gruntowych - części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji; 

6)   drzew i krzewów owocowych oraz truskawek - owoce lub całe nasadzenia; 

7)   chmielu - szyszki; 

8)   tytoniu - liście; 

9)   roślin strączkowych - nasiona. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wartości 

klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z 

podziałem na województwa, mając na uwadze warunki agrometeorologiczne i glebowe w 

poszczególnych województwach. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, w terminie do 10 dni po 

zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla 

poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na 

podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - 

Państwowy Instytut Badawczy. 

Art. 10. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje kontrolę realizacji umów w sprawie dopłat 

i umów ubezpieczenia w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy i przepisami o 

finansach publicznych. 

2. Czynności kontrolne są wykonywane przez kontrolującego po okazaniu legitymacji 

służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej: 

1)   podstawę prawną do wykonywania kontroli; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   datę i miejsce jego wystawienia; 

4)   imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej; 
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5)   firmę kontrolowanego; 

6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 

8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. (uchylony). 

5. Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie dokumentów w zakładzie ubezpieczeń lub u 

producentów rolnych, w szczególności zawartych umów ubezpieczenia oraz sprawozdań 

ze szkodowości. 

6. Osoba wykonująca czynności kontrolne może: 

1)   żądać pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

2)   sporządzać kopie oraz wyciągi z dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz 

zabezpieczać te dokumenty. 

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z przebiegu tych czynności protokół. 

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany lub 

jego przedstawiciel. 

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany lub jego 

przedstawiciela, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, 

dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez 

podmiot kontrolowany lub jego przedstawiciela. 

[10. Do kontroli działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń w zakresie zawierania i 

wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w przepisach niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 

819).] 

<10. Do kontroli działalności gospodarczej zakładu ubezpieczeń w zakresie zawierania i 

wykonywania umów ubezpieczenia, o których mowa w przepisach niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1
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USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138)  

[Art. 106. 

Prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, 

artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

 

<Art. 106. 

Prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, 

doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 

1458 i 2439)  

[Art. 44a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 35, 36 i 40, 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460).] 

 

<Art. 44a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 35, art. 36 i 

art. 40, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

891) 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1
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Art. 4. 

1. Świadectwo funkcjonalności tachografu cyfrowego oraz świadectwo funkcjonalności karty 

wydaje Prezes GUM w trybie decyzji na wniosek odpowiednio producenta tachografów 

cyfrowych albo producenta kart. 

2. Wniosek o wydanie świadectwa funkcjonalności zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON, jeżeli jest 

nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   datę i miejsce sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy. 

3. Do wniosku o wydanie świadectwa funkcjonalności dołącza się: 

1)   dokumentację niezbędną do przeprowadzenia badań funkcjonalności, a w szczególności 

dokumentację techniczno-konstrukcyjną tachografu cyfrowego albo karty, potwierdzającą 

spełnianie wymagań, o których mowa w załączniku IB do rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1360/2002; 

2)   co najmniej dwa egzemplarze tachografu cyfrowego, których typ ma być badany; 

3)   karty testowe pełniące rolę karty kierowcy, karty przedsiębiorstwa, karty warsztatowej 

oraz karty kontrolnej w ilości potrzebnej do przeprowadzenia badań. 

4. Prezes GUM, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia badań, może: 

1)   zażądać od wnioskodawcy dostarczenia dodatkowej liczby tachografów cyfrowych; 

2)   wezwać wnioskodawcę do dostarczenia uzupełniających materiałów i dokumentów. 

5. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku protokoły potwierdzające pozytywne przejście 

badań funkcjonalności wyszczególnionych w dodatku 9 załącznika IB do rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1360/2002, wykonanych przez jednostki, o których mowa w ust. 6 pkt 2 

i 3. 

6. Zgodność z wymaganiami dla tachografów cyfrowych lub kart, w zakresie funkcjonalności, 

stwierdza się na podstawie wyników badań wykonywanych przez: 

1)   Główny Urząd Miar; 

2)   okręgowe urzędy miar lub 

3)   akredytowane instytuty naukowe, placówki badawcze, laboratoria pomiarowe lub 

jednostki posiadające specjalistyczną wiedzę i wyposażenie techniczne niezbędne do 

przeprowadzenia badań. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319312:part=zI(B)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319312:part=zI(B)&full=1
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Art. 5. 

1. Prezes GUM, w trybie decyzji, wydaje, zmienia lub odmawia wydania świadectwa 

homologacji typu na podstawie przepisów rozporządzeń, o których mowa w art. 2 pkt 1. 

2. Świadectwa homologacji typu tachografu cyfrowego albo typu karty wydawane są 

odpowiednio na wniosek producenta tachografów cyfrowych albo podmiotu wydającego 

karty. 

3. Wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON, jeżeli jest 

nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   datę i miejsce sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy. 

4. Do wniosku o wydanie świadectwa homologacji typu dołącza się: 

1)   świadectwo zabezpieczenia; 

2)   świadectwo funkcjonalności; 

3)   świadectwo współdziałania. 

5. Prezes GUM może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia danych, informacji, materiałów 

i dokumentów, które są konieczne do rozpatrzenia wniosku. 

6. Prezes GUM ogłasza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar: 

1)   wykaz homologowanych typów tachografów cyfrowych oraz kart; 

2)   informacje o homologowanych przez właściwe zagraniczne organy i instytucje typach 

tachografów cyfrowych oraz kart. 

 

Art. 12. 

 1. Prezes GUM sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty. 

2. W ramach nadzoru Prezes GUM: 

1)   przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, kontrolę w zakresie: 

a)  spełniania przez podmiot prowadzący warsztat wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 5, 

b)  prawidłowości wykonania sprawdzenia tachografów cyfrowych, 

c)  prawidłowości prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2; 

2)   wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza, nie krótszy niż czternastodniowy, termin 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. Prezes GUM: 
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[1)   prowadzi kontrolę, o której mowa w ust. 2, na zasadach określonych w rozdziale 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460);] 

<1) prowadzi kontrolę, o której mowa w ust. 2, na zasadach określonych w rozdziale 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

2)   może powierzyć wykonywanie kontroli upoważnionym przez niego organom 

administracji miar. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1480 i 2486) 

[Art. 38a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 

1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

 

<Art. 38a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   papierach wartościowych - rozumie się przez to: 

a)  akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, 

kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne 

papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a76&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973024:ver=0&full=1
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wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych 

przepisów prawa polskiego lub obcego, 

b)  inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub 

wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne); 

2)   alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to organizowany przez firmę 

inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, 

wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w 

taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z 

określonymi zasadami; nie stanowi alternatywnego systemu obrotu rynek organizowany 

przez Narodowy Bank Polski, jak również organy publiczne, którym powierzono 

zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, w tym 

lokując środki pochodzące z tego długu; 

3)   tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery 

wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe 

reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego 

inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 

4)   ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 oraz z 2017 r. 

poz. 452, 724, 791 i 1089); 

4a)  rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE 

L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

4b)  rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów 

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. 

zm.); 

4c)  rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1006131&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1124155&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.881371&full=1
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administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.); 

4d)  rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

4e)   rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. 

UE L 173 z 12.06.2014, str. 84); 

4f)   rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

4g)   rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia 

rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 

depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE 

oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. 

zm.); 

4h)  (2) rozporządzeniu 2017/571 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji 

dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz. Urz. UE L 87 z 

31.03.2017, str. 126); 

5)   ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy tej ustawy; 

6)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów 

ustawy o ofercie publicznej; 
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7)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to: 

a)  dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, 

lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo 

b)  proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż wystawca, 

nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub nabywanie 

ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co najmniej 150 osób 

lub do nieoznaczonego adresata; 

8)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

9)   obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub 

innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu; 

10)   (uchylony); 

10a)  platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do 

pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia; 

10b)  
(3)

 zorganizowanej platformie obrotu - rozumie się przez to system lub platformę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 596/2014; 

11)  emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej; 

12)  wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty 

finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych; 

13)  sprzedającym - rozumie się przez to sprzedającego w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

13a)  
(4)

 uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014; 

14)  subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

15)  subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w rozumieniu 

przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

16)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089); 
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17)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

18)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy 

o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

20)  Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A.; 

21)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy 

Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych 

papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki 

zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego 

przepisami ustawy; 

21a)   centralnym depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to podmiot, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014, posiadający zezwolenie, o 

którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

21b)   podmiocie wyznaczonym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 

2 lit. b rozporządzenia 909/2014, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

22)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

23)  innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące 

Rzecząpospolitą Polską; 

24)  państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25)  państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej 

Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25a)  państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049); 
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26)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

27)  rynku pieniężnym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi 

opiewającymi wyłącznie na wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw, liczonym 

od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie dłuższym niż rok; 

28)  instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub 

niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub 

wystawione na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które mogą 

być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym; 

28a)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, 

umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub 

pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, 

rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian 

klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych 

oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 

lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące 

przenoszenia ryzyka kredytowego; 

28b)  kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału 

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną 

o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty 

z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego; 

29)  prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie 

do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, 

powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców; 

30)  kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez 

instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego 

państwa należącego do OECD: 
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a)  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo 

b)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

wyemitowanymi poza tym terytorium 

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na określone 

papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela 

tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów 

wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość wydania 

przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do 

sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu; 

30a)  dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe 

kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

1031/2010; 

30b)  pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to 

pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia 1031/2010; 

31)  zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, prowadzącą na podstawie 

zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego 

działalność maklerską, lub prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 

nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane 

są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym; 

32)  zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego 

państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają 

ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo 

osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, 

prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską 

na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję 

kredytową; 

33)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność 

maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na 

terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską; 

33a)  
(5)

 zatwierdzonym podmiocie publikującym - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, 

spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie 

Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w podawaniu do publicznej 

wiadomości informacji, o których mowa w art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, 

przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, zagraniczne firmy 

inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na 

terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie 

oddziału w Unii Europejskiej; 

33b)  
(6)

 dostawcy informacji skonsolidowanych - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, 

spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie 

Komisji na gromadzenie informacji, o których mowa w art. 6, art. 7, art. 10, art. 12, art. 

13, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, pochodzących z rynku regulowanego, 

alternatywnego systemu obrotu lub zorganizowanej platformy obrotu, lub zatwierdzonego 

podmiotu publikującego, konsolidację tych danych w formę elektronicznego strumienia 

danych bieżących, ich dalsze udostępnianie oraz podawanie do publicznej wiadomości; 

33c)  
(7)

 zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym - rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające 

zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w 

przekazywaniu Komisji, innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacji, o których mowa w art. 

26 rozporządzenia 600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 

ust. 2, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi 

inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną 

przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej; 

34)  ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480); 

35)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 

724, 791, 819 i 1089); 
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36)   banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie 

Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych; 

37)  podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu 

ustawy o nadzorze; 

38)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej; 

39)  zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089), zagraniczny 

zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 tej ustawy, prowadzący 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, oraz zagraniczny zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, prowadzący działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

39a)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o których mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych"; 

39aa)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną, o której mowa w art. 2 pkt 

10c ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

39ab)   zarządzającym ASI - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 3a 

ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

39b)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, który 

posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji 

inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, 

który jest: 

a)  bankiem, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  zakładem ubezpieczeń, 
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d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy 

inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

e)  funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 870 i 1321), 

f)  towarowym domem maklerskim, 

g)  podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13, 

h)  inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową, 

i)  inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną 

działalność na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, 

k)  przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 

równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu 

euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego 

przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 

40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro, 

l)  jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza 

długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym 

Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją 

aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n)  podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który na swój wniosek został przez firmę 

inwestycyjną uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 3a ust. 1; 

39c)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem 

profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4; 
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40)  umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o 

której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2017 r. poz. 459, 933 i 1132); 

41)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której 

mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

42)  ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791); 

43)  systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2 

ustawy o ostateczności rozrachunku; 

44)  zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. 

b ustawy o ostateczności rozrachunku; 

[45)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819); 

46)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<45) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) 

46) przedsiębiorcy zagranicznym – rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

47)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 236/2012; 

48)  towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

1287/2006; 

49)  CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

50)   dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
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51)   danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego także numer 

paszportu, a w przypadku jego braku - numer innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

52)   informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7 

rozporządzenia 596/2014. 

Art. 117. 

1. Zagraniczna firma inwestycyjna może bez zezwolenia, o którym mowa w art. 69 ust. 1, 

wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności stanowiące zgodnie z art. 

69 ust. 2 i 4 działalność maklerską, pod warunkiem że dana czynność jest objęta 

zezwoleniem udzielonym tej firmie inwestycyjnej przez właściwy organ nadzoru w 

państwie jej siedziby. Działalność maklerska może być prowadzona przez utworzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału, w rozumieniu art. 115 ust. 2, lub bez 

konieczności otwierania oddziału. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czynności wykonywanych na podstawie umowy z 

Narodowym Bankiem Polskim, Skarbem Państwa lub organem państwowym 

wykonującym czynności związane z polityką pieniężną państwa, kształtowaniem kursu 

wymiany walut, polityką zarządzania długiem publicznym oraz polityką zarządzania 

wolnymi środkami Skarbu Państwa. 

3. Warunkiem rozpoczęcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenia przez 

zagraniczną firmę inwestycyjną działalności maklerskiej w zakresie określonym w ust. 1 

jest poinformowanie Komisji przez właściwy organ nadzoru, który udzielił tej firmie 

inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, o zamiarze 

rozpoczęcia działalności. Działalność maklerska bez otwierania oddziału może zostać 

podjęta po otrzymaniu przez Komisję informacji od zagranicznego organu nadzoru, a w 

przypadku oddziału - z chwilą wskazania przez Komisję warunków prowadzenia tej 

działalności maklerskiej, lub z upływem dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez 

Komisję informacji od zagranicznego organu nadzoru. 

3a. W przypadku otrzymania przez Komisję zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 

działalności maklerskiej bez otwierania oddziału, Komisja może zwrócić się do 

zagranicznego organu nadzoru o przekazanie informacji o agentach zagranicznej firmy 

inwestycyjnej, którymi ta firma, zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, zamierza 
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posługiwać się w prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Komisja, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 3, przygotuje się do sprawowania nadzoru nad działalnością tej firmy 

oraz informuje ją o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Przez warunki prowadzenia działalności maklerskiej, o których mowa w ust. 4, rozumie się 

w szczególności: 

1)   w przypadku prowadzenia działalności w formie oddziału - zasady określone w art. 83 i w 

przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku prowadzenia działalności bez otwierania oddziału - zasady określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1. 

5a. Wykonywanie działalności przez agentów zagranicznej firmy inwestycyjnej, o których 

mowa w ust. 3a, traktuje się jak działalność oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej. 

Komisja może przekazać do publicznej wiadomości, otrzymane zgodnie z ust. 3a, 

informacje o agentach zagranicznej firmy inwestycyjnej, którymi firma będzie posługiwać 

się w prowadzeniu działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5b. Agenci zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału wykonują działalność w ramach oddziału tej 

firmy. 

[6. Do tworzenia i działalności oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem art. 14 tej ustawy.] 

<6. Do tworzenia i działalności oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 242 i 471) 

Art. 8a. 

Do postępowania w sprawach: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a14:ver=1&full=1


- 594 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   o których mowa w art. 19-21a, 

2)   dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 19-21a oraz w sprawach wznowienia postępowania zakończonego 

wydaniem takiej decyzji 

[- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).] 

<– nie stosuje się przepisów art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. 

poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211, z 2015 r. poz. 1567 oraz z 2017 r. poz. 

2494)  

Art. 8. 

[1. 
(11)

 Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność w 

zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 

3, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) 

i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna lub działalność nieodpłatna.] 

<1. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność 

w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w 

art. 2 ust. 3, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i może być 

prowadzona jako statutowa działalność odpłatna lub działalność nieodpłatna.> 

2. 
(12)

 Do statutowej działalności odpłatnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 oraz art. 9 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań CBA, w zakresie właściwości określonej w art. 1 ust. 1, należy: 

1)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko: 

a)  działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w art. 

228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a także o którym mowa w art. 

14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393), 

b)   wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 

1 i art. 239 § 1, wyborom i referendum, określonych w art. 250a, porządkowi 

publicznemu, określonych w art. 258, wiarygodności dokumentów, określonych w art. 

270-273 i art. 277a § 1, mieniu, określonych w art. 286, obrotowi gospodarczemu, 

określonych w art. 296-297, art. 299 i art. 305, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, określonych w art. 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, a 

także o których mowa w [art. 585-592] <art. 586-592> ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz określonych w art. 179-

183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy 

ekonomiczne państwa, 

c)  finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089), jeżeli pozostają w 

związku z korupcją, 

d)  obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych w 

rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2137, z późn. zm.), jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą 

w interesy ekonomiczne państwa, 

e)  zasadom rywalizacji sportowej, określonych w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

f)  obrotowi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobami medycznymi określonymi w art. 54 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966158:part=a14:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966158:part=a14:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a310:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973024:part=a585:ver=0&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a179:ver=6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980468:part=a179:ver=6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1943888:part=a49(d):ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1943888:part=a49(f):ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2003684:part=r6:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1968226:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1984558:part=a54:ver=1&full=1


- 596 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1200 i 1458) 

- oraz ściganie ich sprawców; 

1a)   ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których 

mowa w pkt 1; 

2)   ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne; 

3)   dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 

1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych 

państwowych osób prawnych (Dz. U. poz. 255, z późn. zm.); 

4)   ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur 

podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, 

wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem 

jednostek lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 4 oraz przyznawania 

koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, 

kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych; 

5)   kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o 

prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, o których 

mowa w art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, składanych na 

podstawie odrębnych przepisów; 

6)   prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze 

właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady 

Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi, 

7)   podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach 

międzynarodowych. 

2. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu realizacji zadań CBA może podejmować 

współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi. 

2a. Podjęcie współpracy, o której mowa w ust. 2, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa 

Rady Ministrów. 
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3. CBA może prowadzić postępowanie przygotowawcze obejmując wszystkie czyny 

ujawnione w jego przebiegu, jeżeli pozostają w związku podmiotowym lub 

przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia. 

4. Działalność CBA poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w 

związku z jego działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań 

określonych w ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 17. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez CBA w 

celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, uzyskania i utrwalenia 

dowodów przestępstw, a także ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami: 

1)   określonymi w art. 228-231, art. 250a, art. 258, art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2, art. 277a 

§ 1, art. 286, art. 296-297, art. 299, art. 305, art. 310 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

2)   skarbowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, jeżeli wartość przedmiotu czynu 

lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2017 r. poz. 847), 

3)   określonymi w art. 232, art. 233 § 1, 1a, 4 i 6, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli dotyczą przestępstw, o których 

mowa w pkt 1 i 2 

- gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek 

Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef CBA może zarządzić, po 

uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie z wnioskiem do sądu, o którym mowa w ust. 2, o wydanie postanowienia w 
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tej sprawie. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni. W 

przypadku nieudzielenia przez sąd zgody, Szef CBA wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz 

poleca niezwłoczne, protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych 

podczas jej stosowania. 

4. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec podejrzanego lub osoby 

będącej oskarżonym w innej sprawie, we wniosku Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec podejrzanego lub tej osoby 

postępowaniu. 

5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

6. Kontrola operacyjna dokumentowana jest w formie protokołu w zakresie związanym ze 

sprawą. 

7. Wniosek Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli 
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operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny 

zarządzenia tej kontroli. 

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, 

których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

9a. Szef CBA może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w 

ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i wyznaczony przez Szefa 

CBA funkcjonariusz CBA. 

12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez CBA kontroli 

operacyjnej. 

[12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie 

przez CBA kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.] 

<12a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a181§2:ver=3&full=1
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– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. ...) zapewnia warunki techniczne 

i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez CBA kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Szef CBA informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef CBA przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

15a. (uchylony). 

15b. (uchylony). 

15c. (uchylony). 

15d. (uchylony). 

15e. (uchylony). 

15f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego, Szef CBA zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub 

funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego, Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 
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1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w 

ust. 15f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny. 

15h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 15g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

15i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, Prokuratorowi Generalnemu 

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

15j. Szef CBA jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o 

którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia 

materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Szef 

CBA niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych materiałów. 

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią 

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA. 

16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 16, Szef CBA jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

17. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 8 i 9 - przysługuje zażalenie Szefowi CBA; 

2)   ust. 3 [i 15c] - przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 
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Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego. 

17a. Sąd, Prokurator Generalny i Szef CBA prowadzą rejestry, odpowiednio postanowień, 

pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. Rejestry 

prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

Art. 22b. 

1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez CBA z 

przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie danych osobowych sprawuje pełnomocnik 

do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych, zwany dalej 

"pełnomocnikiem". 

2. Pełnomocnikowi przysługują również uprawnienia i wykonuje obowiązki administratora 

bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w [art. 36 ust. 3] <art. 36a> ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Szef CBA powołuje pełnomocnika spośród funkcjonariuszy CBA. Zwolnienie ze służby, z 

wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 6, lub odwołanie 

pełnomocnika z pełnionej funkcji następuje za zgodą Prezesa Rady Ministrów po 

zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 

4. W ramach nadzoru pełnomocnik prowadzi rzetelną, obiektywną i niezależną kontrolę 

prawidłowości przetwarzania przez CBA danych osobowych, a w szczególności ich 

przechowywania, weryfikacji i usuwania. 

5. Pełnomocnik ma prawo w szczególności do: 

1)   wglądu do wszelkich dokumentów związanych z wykonywaną kontrolą; 

2)   swobodnego wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki organizacyjnej 

CBA; 

3)   żądania pisemnych wyjaśnień. 
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6. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA, któremu pełnomocnik wydał pisemne polecenie 

usunięcia stwierdzonych uchybień, informuje Szefa CBA w terminie 7 dni od dnia 

wydania polecenia, o jego wykonaniu albo przyczynie jego niewykonania. 

7. W przypadku naruszenia przepisów ustawy oraz przepisów o ochronie danych osobowych 

pełnomocnik podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego 

naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów i Szefa CBA. 

8. Pełnomocnik przedstawia corocznie do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów, 

Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych za pośrednictwem Szefa CBA sprawozdanie za poprzedni rok 

kalendarzowy, w którym omawia stan ochrony danych osobowych w CBA oraz wszystkie 

przypadki naruszenia przepisów w tym zakresie. 

 

Art. 26. 

1. CBA nie może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy: 

1)   posłów i senatorów; 

2)   osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 430 i 654, z 2015 r. poz. 1348 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 

2261); 

3)   dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach 

wojewódzkich; 

4)   sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych; 

5)   członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów "Telewizji 

Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także dyrektorów 

terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna"; 

6)   dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna"; 

7)   nadawców w rozumieniu [art. 4 pkt 1] <art. 4 pkt 5> ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 

radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414); 

8)   redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o 

których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z 

późn. zm.); 
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9)   rektorów, prorektorów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w 

publicznych i niepublicznych szkołach wyższych; 

10)  członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 

2. Szef CBA w celu realizacji zadań CBA może wydać zgodę na korzystanie z tajnej 

współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli jest to uzasadnione 

względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. 

3. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych 

Szef CBA wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra. 

 

[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.] 

 

<Art. 46a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie stosuje się przepisów rozdziału 

5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405)  

 

Art. 31. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez SKW w 

celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 8 oraz ust. 2, gdy inne środki 

okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa SKW, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze 

postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. 
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3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef SKW może zarządzić, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia 

kontroli operacyjnej Szef SKW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca niezwłoczne, 

protokolarne i komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

5. Wniosek Szefa SKW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

3)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

4)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać 

postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 
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sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 6, kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, z 

których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 

7a. Szef SKW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w 

ust. 1, 3, 6 i 7, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 5. 

Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.). W posiedzeniu sądu może wziąć udział 

wyłącznie prokurator i przedstawiciel Szefa SKW. 

10. Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 6 i 7 - przysługuje zażalenie Szefowi SKW; 

2)   ust. 3 i 14c
(1)

 - przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego. 

11. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez SKW kontroli 

operacyjnej. 

[11a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie 

przez SKW kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.] 
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<11a. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) zapewnia warunki techniczne i 

organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez SKW kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

12. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

13. Szef SKW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

14. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef SKW przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

14a. (uchylony). 

14b. (uchylony). 

14c. (uchylony). 

14d. (uchylony). 

14e. (uchylony). 

14f. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 14: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego, Szef SKW zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub 

funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego, Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a393§1:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a178:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a178(a):ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a180§3:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002542:part=a240§1:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a180§2:ver=3&full=1


- 608 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

14g. W przypadku, o którym mowa w ust. 14f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną, albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w 

ust. 14f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny. 

14h. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 14g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

14i. Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w postępowaniu 

karnym materiałów, o których mowa w ust. 14g pkt 2, Prokuratorowi Generalnemu 

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

14j. Szef SKW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o 

którym mowa w ust. 14h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia 

materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Szef 

SKW niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych materiałów. 

15. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią 

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef SKW. 

15a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 15, Szef SKW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 
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15b. Sąd, Prokurator Generalny i Szef SKW prowadzą rejestry wniosków, zarządzeń, zgód i 

postanowień dotyczących kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

16. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) 

 

Art. 2. 

1. [Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego 

przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), położonym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 

ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

128, z późn. zm.), a także przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym, 

który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub przedstawicielstwo, o 

którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, o ile:] 

<Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego 

przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), położonym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.), a 

także przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
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Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym, który 

utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub przedstawicielstwo, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …), o ile:> 

-  w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej, z 

wyłączeniem Danii - może być wobec nich wszczęte postępowanie upadłościowe w 

rozumieniu art. 2 lit. a lub lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 

2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 

-  w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z Danii i państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym - może być wobec nich uznane główne zagraniczne 

postępowanie upadłościowe, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) dotyczących 

międzynarodowego postępowania upadłościowego, 

-  w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także oddziałów banków zagranicznych - odrębne przepisy 

nie wyłączają możliwości ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upadłości 

oraz wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego takiego pracodawcy, 

-  w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym działających na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej jako oddział instytucji kredytowej lub zakładu ubezpieczeń - może zostać 

wszczęte wobec instytucji kredytowej lub zakładu ubezpieczeń postępowanie 

upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne lub inne podobne postępowanie,  

i jednocześnie zatrudnia, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę 

fizyczną w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością 

gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa. 

2. Niewypłacalność pracodawcy, o której mowa w ust. 1, nie zachodzi w odniesieniu do osób 

prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 i 996), wpisanych do rejestru 
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przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, 

na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych, a także osób 

fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące 

pracę zarobkową w tym gospodarstwie. 

 

Art. 8. 

1. Niewypłacalność pracodawcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, zachodzi również, gdy w 

postępowaniu krajowym w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń 

pracowniczych z powodu braku środków finansowych: 

1)   na podstawie przepisów Prawa upadłościowego sąd upadłościowy wyda postanowienie o 

umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli: 

a)  majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika 

obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b)  wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem 

sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty 

postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty; 

2)   organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec 

przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, 

łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa; 

3)   sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.); 

[4)   minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, 

wykonywanej na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy, przez przedsiębiorcę 

zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5)   minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności przez 

przedsiębiorcę zagranicznego, w ramach utworzonego przedstawicielstwa z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<4) minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 
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osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, wykonywanej na 

takich samych zasadach jak przez przedsiębiorców polskich, przez przedsiębiorcę 

zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego z 

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z rejestru przedstawicielstw;> 

6)   zgodnie z przepisami art. 7-7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności 

gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.)
(2)

 lub przepisami o swobodzie działalności 

gospodarczej organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z 

Ewidencji Działalności Gospodarczej
(3)

 w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu 

wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania 

wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej[.] <;> 

<7) zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. ...) organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego 

osobą fizyczną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 

wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub 

stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności 

gospodarczej.> 

[2. Datą niewypłacalności jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu 

upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego w przypadku pracodawców, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, data wydania decyzji w przypadkach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, 4 i 5, data uprawomocnienia się orzeczenia sądu, o którym mowa w ust. 1 pkt 

3, albo data dokonania wykreślenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.] 

<2. Datą niewypłacalności jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu 

upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego w przypadku 

pracodawców, o których mowa w ust. 1 pkt 1, data wydania decyzji w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, data uprawomocnienia się orzeczenia sądu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, data dokonania wykreślenia w wyniku stwierdzenia 
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trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, albo data zaprzestania wykonywania działalności 

gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.> 

 

Art. 12a. 

1. Marszałek województwa wypłaca, na wniosek pracownika, zaliczkę na poczet 

niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w 

związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę. Wysokość zaliczki 

stanowi kwotę niezaspokojonych roszczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2, nie wyższą 

jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. 

2. Faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę, o którym mowa w ust. 1, zachodzi, 

jeżeli w okresie trwającym dłużej niż 2 miesiące spełnione zostały łącznie następujące 

warunki: 

1)   pracodawca nie prowadził działalności gospodarczej i nie uzyskiwał z tego tytułu 

przychodów, z wyłączeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 

ujawnionej we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej; 

[2)   pracodawca nie przebywał w siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności 

pomimo wpisu we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub siedziba pracodawcy albo miejsca wykonywania 

działalności zostały z urzędu wykreślone z właściwych rejestrów albo Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;] 

<2) pracodawca nie przebywał w siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności 

pomimo wpisu we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub siedziba pracodawcy została z urzędu wykreślona z 

właściwych rejestrów;> 

3)   pracodawca nie realizował wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

organów podatkowych i rejestrowych obowiązków związanych z uprawnieniami 

pracowniczymi wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. 

3. Datą faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę jest dzień następujący po 

upływie okresu, o którym mowa w ust. 2. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1558277:part=a12(a)u1:nr=1&full=1


- 614 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Postępowania w sprawie wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, prowadzi marszałek 

województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się marszałkowi województwa, o którym mowa 

w art. 15 ust. 3. Wniosek zawiera: 

1)   nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - 

rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, nazwisko 

rodowe, obywatelstwo i płeć, adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania, 

jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest 

inny niż adres zameldowania na pobyt stały i adres zamieszkania, nazwę i kod oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nazwę i adres właściwego urzędu 

skarbowego, informację o posiadanym stopniu niepełnosprawności, informację o 

posiadaniu ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz informację o sposobie 

dokonania wypłaty świadczenia; 

2)   oświadczenie o zatrudnieniu u pracodawcy oraz rodzaju i wysokości niezaspokojonych 

roszczeń; 

3)   oświadczenie o osiągnięciu lub nieosiągnięciu kwoty ograniczenia rocznej podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, 

ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), z uwzględnieniem 

wnioskowanej kwoty świadczenia; 

4)   oświadczenie o ciążących na pracowniku potrąceniach z tytułu świadczeń 

alimentacyjnych. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, pracownik dołącza informacje lub dokumenty 

uprawdopodobniające fakt zaprzestania działalności przez pracodawcę. 

7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, pracownik składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

8. Wypłata pozostałych świadczeń może nastąpić na podstawie wniosku, o którym mowa w 

art. 16 ust. 1, złożonego do marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3, po 

zaistnieniu niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w art. 3-6 i art. 8. 
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Art. 17. 

1. Przepisu art. 15 ust. 1 nie stosuje się w razie niewypłacalności pracodawcy, która zachodzi 

w przypadku: 

1)   wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu głównego zagranicznego 

postępowania upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy zagranicznego z Danii 

lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2)   wydania, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000, przez organ 

sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 

wyłączeniem Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego 

przedsiębiorcy zagranicznego z tych państw, orzeczenia o wszczęciu wobec 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym 

mowa w art. 2 lit. a lub c tego rozporządzenia, oraz powołaniu zarządcy; 

3)   wydania przez sąd zagraniczny orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

postępowania układowego lub innego podobnego postępowania, w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wobec instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń mających siedziby 

w tych państwach; 

4)   wydania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, przez organ sądowy lub każdy inny właściwy organ lub sąd 

zagraniczny orzeczenia, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie 

upadłościowe z uwagi na stwierdzenie definitywnego zamknięcia przedsiębiorstwa albo z 

powodu niewystarczalności aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępowania w 

odniesieniu do przedsiębiorcy zagranicznego, instytucji kredytowej lub zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń. 

2. 
(25)

 W przypadkach określonych w ust. 1 wypłata świadczeń może nastąpić wyłącznie na 

podstawie wniosku , o którym mowa w art. 16 ust. 1, złożonego marszałkowi 

województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3. 

3. [W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, osoba upoważniona w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej do reprezentowania przedsiębiorcy 

zagranicznego w oddziale albo w przedstawicielstwie lub odpowiednio osoba 
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reprezentująca instytucję kredytową albo zagraniczny zakład ubezpieczeń, w razie 

niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z powodu braku środków 

finansowych:] 

 <W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, osoba upoważniona w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do reprezentowania 

przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale albo w przedstawicielstwie lub 

odpowiednio osoba reprezentująca instytucję kredytową albo zagraniczny zakład 

ubezpieczeń, w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pracowniczych z 

powodu braku środków finansowych:> 

1)   przekazuje marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3: 

a)  odpis orzeczenia wydanego przez organ sądowy lub każdy inny właściwy organ 

uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego, 

b)  uwierzytelnione tłumaczenie orzeczenia na język polski, 

[c)  informację sporządzoną w języku polskim o istotnej treści wydanego orzeczenia, dacie 

jego wydania oraz oddziale lub przedstawicielstwie, w tym dane dotyczące wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego lub do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców 

zagranicznych, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<c) informację sporządzoną w języku polskim o istotnej treści wydanego orzeczenia, 

dacie jego wydania oraz oddziale lub przedstawicielstwie, w tym dane dotyczące 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub do rejestru przedstawicielstw 

przedsiębiorców zagranicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. 

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

2)   informuje osoby wymienione w ust. 2 o przekazaniu dokumentów, o których mowa w pkt 

1. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 

ust. 3, dokonuje wypłaty świadczeń niezwłocznie po stwierdzeniu: 

1)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wydania, zgodnie z przepisami Prawa 

upadłościowego dotyczącymi międzynarodowego postępowania upadłościowego, przez 

sąd upadłościowy postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu głównego 

zagranicznego postępowania upadłościowego wszczętego wobec przedsiębiorcy 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1558277:part=a17u3p1l(c):nr=2&full=1
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zagranicznego z Danii lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo 

2)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - ukazania się w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym obwieszczenia, o którym mowa w art. 7, albo 

3)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej orzeczenia sądu zagranicznego o wszczęciu postępowania 

upadłościowego, postępowania układowego lub innego podobnego postępowania wobec 

instytucji kredytowych lub zagranicznych zakładów ubezpieczeń, albo 

[4)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - uzyskania dokumentów, o których mowa 

w ust. 3, od osoby upoważnionej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale albo w 

przedstawicielstwie lub od osoby reprezentującej instytucję kredytową lub zagraniczny 

zakład ubezpieczeń oraz] 

<4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uzyskania dokumentów, o których 

mowa w ust. 3, od osoby upoważnionej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale albo w 

przedstawicielstwie lub od osoby reprezentującej instytucję kredytową lub 

zagraniczny zakład ubezpieczeń oraz> 

5)   że wniosek złożyła osoba, o której mowa w ust. 2, uprawniona do świadczeń z powodu 

niewypłacalności pracodawcy określonej w ust. 1 i 

6)   że wniosek dotyczy niezaspokojonych roszczeń podlegających zaspokojeniu ze środków 

Funduszu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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1)   granica - granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660); 

2)  dokument podróży - dokument podróży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60); 

3)   obywatel UE - cudzoziemca: 

a)  obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b)  obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

c)  obywatela Konfederacji Szwajcarskiej; 

4)   członek rodziny - cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE: 

a)  małżonka obywatela UE, 

b)  bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub 

pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, 

c)  bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na 

utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka; 

[5)   osoba pracująca na własny rachunek - osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460), a 

także każdą inną osobę fizyczną wykonującą działalność zarobkową we własnym imieniu i 

na własny rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności 

gospodarczej, lub osoby wykonującej taką działalność do przedsiębiorców;] 

<5) osoba pracująca na własny rachunek – osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …), a także każdą inną osobę fizyczną wykonującą działalność 

zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek, nawet gdy inne ustawy nie 

zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej, lub osoby wykonującej taką 

działalność do przedsiębiorców;> 

6)   państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, Konfederację Szwajcarską; 

7)   pracownik - osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę w 

ramach umowy cywilnoprawnej; 

8)   wiza - wizę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
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USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

196, z późn. zm.) 

Art. 11. 

1. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje 

administracyjne i postanowienia, określone w przepisach odrębnych. 

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w tym Przewodniczącego 

Komisji lub jego Zastępcy; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności - głos Zastępcy 

Przewodniczącego upoważnionego do kierowania pracami Komisji. 

3. Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca 

Przewodniczącego. 

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji uchwalony przez 

Komisję. 

5. Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 

1579 i 2138), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

[5a. Do spraw z zakresu właściwości Komisji nie stosuje się przepisów art. 6 ust. 3, art. 11 

ust. 3-9 oraz rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).] 

<5a. Do spraw z zakresu właściwości Komisji nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz 

działu III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …).> 

6. Do decyzji Komisji stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

6a. W postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w postępowaniach w 

sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, 

a także zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej do Przewodniczącego Komisji, 

Zastępców Przewodniczącego oraz członków Komisji nie stosuje się przepisu art. 24 § 1 

pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
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7. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego lub członków Komisji od udziału w 

postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego postanawia Przewodniczący 

Komisji na wniosek strony, Zastępcy Przewodniczącego, członka Komisji albo z urzędu. 

8. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji od udziału w postępowaniu w sprawie w 

przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego postanawia Komisja podejmując uchwałę bez udziału 

Przewodniczącego Komisji na wniosek strony, Przewodniczącego Komisji, Zastępcy 

Przewodniczącego lub członka Komisji. 

9. Jeżeli Komisja wskutek wyłączenia osób wchodzących w jej skład nie może załatwić 

sprawy, Prezes Rady Ministrów wyznacza do załatwienia sprawy inny organ administracji 

publicznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453) 

 

Art. 3a. 

Do postępowania w sprawach: 

1)   o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4, art. 10, art. 16, art. 17, art. 21 oraz art. 37, 

2)   dotyczących uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na 

podstawie art. 7 ust. 2 i 4, art. 10, art. 16, art. 17, art. 21 lub art. 37 oraz w sprawach 

wznowienia postępowania zakończonego wydaniem takiej decyzji 

[- nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).] 

<– nie stosuje się przepisu art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 10. 

1. Wniosek o: 

1)   wpis do rejestru zakładów składają podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 2 

rozporządzenia nr 183/2005, 
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2)   zatwierdzenie zakładu składają podmioty, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 

183/2005 

- w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. 

2. Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu zawiera: 

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

1a)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer 

identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, o ile wnioskodawca taki numer posiada; 

[1b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo numer 

identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy - w przypadku gdy 

wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;] 

<1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacji podatkowej 

nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy – w przypadku gdy wnioskodawca nie 

posiada obywatelstwa polskiego;> 

2)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana, 

b)  lokalizacji zakładu, w którym ma być wykonywana działalność. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

3)   kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca 

będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać 

działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w 

Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony). 

4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną o zatwierdzeniu zakładu, 

nadaje temu zakładowi numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 2 

rozporządzenia nr 183/2005. 

Art. 20. 

1. Pasze lecznicze i produkty pośrednie może wprowadzać do obrotu: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.384475:part=a10&full=1
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1)   wytwórca pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu; 

2)   podmiot, który dostarcza pasze lecznicze lub produkty pośrednie zgodnie z art. 22 ust. 1, 

wpisany na listę prowadzoną przez Głównego Lekarza Weterynarii, zwany dalej 

"dystrybutorem". 

2. Wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się na wniosek podmiotu, który 

zapewni, że: 

1)   pasze lecznicze i produkty pośrednie będą przewożone środkami transportu i 

przechowywane w miejscach spełniających warunki techniczne niezbędne do zachowania 

wymaganej jakości tych pasz i produktów, w tym temperatury, w jakiej się je 

przechowuje; 

2)   będzie prowadzona dokumentacja obrotu paszami leczniczymi i produktami pośrednimi. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

1a)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

wnioskodawca taki numer posiada; 

[1b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo numer 

identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy - w przypadku gdy 

wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;] 

<1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacji podatkowej 

nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy – w przypadku gdy wnioskodawca nie 

posiada obywatelstwa polskiego;> 

2)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana, 

b)  lokalizacji miejsca, w którym mają być przechowywane pasze lecznicze i produkty 

pośrednie. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1)   oświadczenie o zapewnieniu warunków, o których mowa w ust. 2; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej - jeżeli wnioskodawca będący 

cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać 
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działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w 

Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

5)   (uchylony). 

Art. 37. 

1. Główny Lekarz Weterynarii dokonuje wpisu zakładu do ewidencji na wniosek 

przedstawicielstwa reprezentującego ten zakład. Wniosek powinien być sporządzony na 

piśmie w języku polskim. 

2. Wniosek o wpis do ewidencji zawiera: 

1)   oznaczenie i adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[1a)  numer wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw prowadzonego na 

podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<1a) numer wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw prowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

2)   określenie przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego z 

podaniem miejsca i zakresu działalności prowadzonej w zakładzie oraz rodzaju 

wytwarzanych pasz; 

3)   imię, nazwisko i adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w 

przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego; 

4)   oświadczenie zawierające zapewnienie i zobowiązanie, o których mowa w art. 36 ust. 2 

pkt 2. 

3. (uchylony). 

4. Główny Lekarz Weterynarii: 

1)   dokonując wpisu zakładu do ewidencji, nadaje temu zakładowi, w drodze decyzji 

administracyjnej, numer identyfikacyjny; 

2)   odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis 

do ewidencji nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 lub 3. 

 

Art. 40. 

Główny Lekarz Weterynarii skreśla, w drodze decyzji administracyjnej, zakład z ewidencji, 

jeżeli: 
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1)   w wyniku kontroli pasz pochodzących z tego zakładu zostanie ustalone, że pasze te lub 

zakład nie spełniają wymagań określonych w przepisach wymienionych w art. 1 pkt 1 

oraz w ustawie, lub 

2)   w wyniku kontroli przeprowadzonej w zakładzie przez właściwe organy Unii 

Europejskiej zostanie ustalone, że zakład nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 36 

ust. 2 pkt 2 lit. a, lub 

3)   przedstawicielstwo nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 

prowadzi ten rejestr w sposób niezgodny z przepisami ustawy, lub 

[4)   przedstawicielstwo, które reprezentuje zakład, zostanie wykreślone z rejestru 

przedstawicielstw prowadzonego na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<4) przedstawicielstwo, które reprezentuje zakład, zostanie wykreślone z rejestru 

przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego na podstawie 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

Art. 42. 

1. Urzędową kontrolę pasz i pasz leczniczych przeprowadza się na podstawie zintegrowanego 

wieloletniego krajowego planu urzędowej kontroli, o którym mowa w art. 41 

rozporządzenia nr 882/2004. 

2. Plan urzędowej kontroli, o którym mowa w ust. 1, sporządza się na podstawie analizy 

ryzyka oraz wyników dotychczasowych urzędowych kontroli, uwzględniając konieczność 

objęcia kontrolą każdego etapu wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz lub pasz 

leczniczych, a także mając na uwadze zalecenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

[3. Czynności kontrolne w zakresie urzędowej kontroli pasz i pasz leczniczych przeprowadza 

się zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej. Do kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<3. Czynności kontrolne w zakresie urzędowej kontroli pasz i pasz leczniczych 

przeprowadza się zgodnie z przepisami o Inspekcji Weterynaryjnej. Do kontroli 

działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.377312:part=a41&full=1
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511, z 2015 

r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948)  

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   konwencji SOLAS - rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie 

życia na morzu, 1974, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. 

Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z 

Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia 

na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 

61, poz. 320 i 321), oraz Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o 

bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 

r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174); 

2)   Dokumencie Zgodności - rozumie się przez to dokument wydany zgodnie z konwencją 

SOLAS przedsiębiorcy żeglugowemu, który spełnia wymagania Międzynarodowego 

kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu 

(Kodeks ISM), określonego w rozdziale IX konwencji SOLAS; 

3)   przedsiębiorcy żeglugowym - rozumie się przez to: 

a)  osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 

397, z późn. zm.), mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia przynajmniej jeden z warunków: 

–  we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny 

Dokument Zgodności, 

–  jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi 

statkiem własnym lub cudzym, 

–  zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz 

posiada ważny Dokument Zgodności, 

b)  wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mającego siedzibę, 

zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia 

przynajmniej jeden z warunków: 

–  we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny 

Dokument Zgodności, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1540089&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.14554&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.718173&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1540089&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1540089:part=rIX&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2012948:part=a1u3p1&full=1
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–  jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi 

statkiem własnym lub cudzym, 

–  zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz 

posiada ważny Dokument Zgodności, 

c)  [przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o której mowa w art. 3 

ust. 1 i 2, który spełnia przynajmniej jeden z warunków:] 

<przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. …) prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 i 2, który spełnia przynajmniej jeden z warunków:> 

–  we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiada ważny 

Dokument Zgodności, 

–  jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie we własnym imieniu żeglugi 

statkiem własnym lub cudzym, 

–  zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy, oraz 

posiada ważny Dokument Zgodności; 

4)   żegludze międzynarodowej - rozumie się przez to żeglugę morską wykonywaną między: 

a)  portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod 

warunkiem że żegluga między portami polskimi jest częścią podróży morskiej do portu 

zagranicznego, lub 

b)  portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskiego morza 

terytorialnego, 

c)  portami zagranicznymi; 

5)   statku - rozumie się przez to morski statek handlowy o polskiej przynależności; 

6)   transporcie multimodalnym - rozumie się przez to przewozy dokonywane na podstawie 

jednego dokumentu przewozowego różnymi środkami transportu, w tym statkiem; 

7)   okresie eksploatacji statku - rozumie się przez to okres, w którym statek jest wpisany do 

polskiego rejestru okrętowego; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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8)   pojemności netto (NT) albo pojemności brutto (GT) - rozumie się przez to odpowiednio 

pojemność netto (NT) albo pojemność brutto (GT) statku ustaloną w międzynarodowym 

świadectwie pomiarowym; 

9)   okresie opodatkowania - rozumie się przez to okres opodatkowania podatkiem 

tonażowym; 

10)  zarządzaniu cudzym statkiem - rozumie się przez to zarządzanie techniczne polegające na 

zapewnieniu statkowi zdatności do żeglugi i zgodności z wymaganiami technicznymi, 

dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony oraz zarządzanie załogą polegające na 

zapewnieniu obsady statku załogą o właściwych kwalifikacjach i wymaganym składzie, 

oraz prowadzeniu wszystkich spraw związanych z załogą, w szczególności: 

przygotowaniu listy płac, zapewnieniu członkom załogi ochrony ubezpieczeniowej od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i na wypadek inwalidztwa, organizowaniu podróży 

na statek i ze statku, zapewnieniu wymaganych wiz, możliwości korzystania z usług 

opieki medycznej oraz dokonywaniu oceny pracy członków załogi i ich szkolenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 285, 624 i 2290) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   surowce rolnicze - produkty z rolnictwa lub ich części, uprawiane na użytkach rolnych, 

przeznaczone do wytwarzania biokomponentów; 

2)   biomasa - ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości 

pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, 

leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w tym z chowu i 

hodowli ryb oraz akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów 

przemysłowych i komunalnych, w tym z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów 

oraz uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 

3)   biokomponenty - bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej 

roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony 

biometan oraz biowodór, które są wytworzone z biomasy z przeznaczeniem do 

wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 
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4)   bioetanol - alkohol etylowy wytwarzany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze 

etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym; za biomasę do wytwarzania 

bioetanolu nie uznaje się alkoholu etylowego zawierającego powyżej 96% objętościowo 

alkoholu; 

5)   biometanol - alkohol metylowy wytwarzany z biomasy, w tym biometanol zawarty w 

eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym; 

5a)  biobutanol - alkohol butylowy wytworzony z biomasy; 

6)   ester - ester metylowy albo ester etylowy, kwasów tłuszczowych wytwarzany z biomasy; 

7)  bioeter dimetylowy - eter dimetylowy wytworzony z biomasy; 

8)   czysty olej roślinny - olej roślinny wytwarzany z roślin oleistych przez tłoczenie, 

ekstrakcję lub za pomocą porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, 

niemodyfikowany chemicznie; 

9)  biowęglowodory ciekłe - ciekłe węglowodory lub ich mieszaniny wytworzone z biomasy 

w procesach przemian chemicznych i biochemicznych, w tym hydrorafinowane oleje oraz 

węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fishera-Tropscha; 

9a)  bio propan-butan - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie propanu 

C3 i butanu C4, wytworzonych z biomasy; 

9b)  skroplony biometan - skroplony metan wytworzony z biomasy; 

9c)  sprężony biometan - mieszaninę sprężonych gazów węglowodorowych, głównie metanu 

C1, wytworzonych z biomasy; 

9d)  biowodór - wodór wytworzony z biomasy; 

10)  paliwa ciekłe - paliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 

1948); 

10a)  
(2)

 paliwa - paliwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

11)  biopaliwa ciekłe: 

a)  
(3)

 benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub 

powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem benzyn 

silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe, 

b)  
(4)

 olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem 

oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1863137:ver=3&full=1
javascript:void(0)
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1863137:part=a2u1p3&full=1
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c)  bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, 

biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz 

biowodór - stanowiące samoistne paliwa; 

d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

11a)  
(5)

 rośliny wysokoskrobiowe - zboża, rośliny bulwiaste i korzeniowe, takie jak ziemniak, 

słodki ziemniak, topinambur, maniok, ignam oraz rośliny cebulowe, takie jak kolokazja 

jadalna i ksantosoma; 

11b)  
(6)

 pozostałości z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa lub leśnictwa - pozostałości 

pochodzenia biologicznego wytworzone bezpośrednio w rolnictwie, akwakulturze, 

rybołówstwie lub leśnictwie, z wyłączeniem pozostałości pochodzących z działów 

przemysłu powiązanych z rolnictwem, akwakulturą, rybołówstwem lub leśnictwem oraz 

pozostałości z przetwarzania; 

11c)  
(7)

 pozostałość z przetwarzania - substancje biodegradowalne, które pochodzą z procesu 

produkcyjnego i nie są produktem końcowym tego procesu oraz nie są podstawowym 

celem takiego procesu produkcyjnego, a proces produkcyjny nie został w sposób 

zamierzony zmodyfikowany w celu wytworzenia tych substancji; 

11d)  
(8)

 współuwodornienie - proces polegający na jednoczesnej hydrorafinacji frakcji 

pochodzących z przerobu ropy naftowej i biomasy, w wyniku którego powstają 

biowęglowodory ciekłe oraz bio propan-butan w mieszaninie z węglowodorami z 

przerobu ropy naftowej; 

12)  
(9)

 import - przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych, biopaliw 

ciekłych, biokomponentów lub surowców do ich wytworzenia, spoza obszaru celnego 

Unii Europejskiej; 

13)  
(10)

 nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 

biokomponentów lub surowców do ich wytworzenia z terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ; 

14)  
(11)

 wprowadzanie do obrotu - rozporządzenie biokomponentami, paliwami ciekłymi lub 

biopaliwami ciekłymi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w 

rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 
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15)  stacja paliwowa - stację paliwową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

16)  stacja zakładowa - stację zakładową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

17)  rolnik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) działalność 

rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) i ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 

1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60); 

17a)  producent rolny - rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 

73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia 

(WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), 

oraz rolnika z kraju trzeciego, uprawiającego surowce rolnicze na potrzeby wytwarzania 

biokomponentów; 

[18)   wytwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255), wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie 

rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, 

lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

18a)   przetwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania biomasy, a następnie rozporządzenia poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej produktami jej przetworzenia, przeznaczonymi do 

wytwarzania biokomponentów;] 

<18) wytwórca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia 
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nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub 

przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

18a) przetwórca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania biomasy, a następnie rozporządzenia przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej produktami jej przetworzenia, przeznaczonymi do 

wytwarzania biokomponentów;> 

19)   [pośrednik - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie:] 

 <pośrednik – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie:> 

a)  zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy przeznaczonej do 

wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nią poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub 

b)  zakupu biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej; 

20)  [producent - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie:] 

 <producent – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie:> 

a)  wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu lub 

b)  importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich 

wykorzystania do wytwarzania przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

[20a)  
(12)

 podmiot sprowadzający - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego 

samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie rozporządzenia tymi 

biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej;] 

<20a) podmiot sprowadzający – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wykonującego działalność gospodarczą 

w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów 

dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie 
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rozporządzenia tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej;> 

21)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu; 

22)  
(13)

 skład podatkowy - skład podatkowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216); 

23)  
(14)

 inne paliwa odnawialne - paliwa pochodzące z odnawialnych źródeł energii w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593), z wyłączeniem paliw pochodzących z biomasy, 

stosowane w transporcie; 

24)  
(15)

 Narodowy Cel Wskaźnikowy - minimalny udział innych paliw odnawialnych i 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych stosowanych 

we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony 

według wartości opałowej; 

25)   podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy - każdy podmiot, w tym mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu 

lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który: 

a)  rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub 

b)  zużywa je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych 

przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych 

zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60). 

26)  gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, podtlenek azotu oraz metan; 

27)  cykl życia biokomponentu - okres obejmujący etapy niezbędne do wytworzenia danego 

biokomponentu, uwzględniający w szczególności uprawę i przetwarzanie surowców, 

wytwarzanie, transport i dystrybucję, aż do jego zużycia w transporcie; 

28)  cykl życia kopalnego odpowiednika biokomponentu - okres obejmujący etapy niezbędne 

do wytworzenia danego kopalnego odpowiednika biokomponentu, uwzględniający w 

szczególności wydobycie, wytwarzanie, magazynowanie, transport i dystrybucję, aż do 

jego zużycia w transporcie; 
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29)  kopalny odpowiednik biokomponentu - benzynę silnikową lub olej napędowy 

niezawierający dodatku biokomponentów; 

30)  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - różnicę całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu i całkowitej emisji 

tych gazów w cyklu życia biokomponentu, odniesioną do całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu, wyrażoną w 

procentach; 

31)  odpady - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954); 

32)  
(16)

 (uchylony); 

32a)  
(17)

 materiał lignocelulozowy - surowce składające się z ligniny, celulozy lub 

hemicelulozy, takie jak biomasa pozyskiwana z lasów lub upraw drzewiastych roślin 

energetycznych, w szczególności wierzby, brzozy i topoli czarnej, oraz pozostałości z 

przetwarzania i odpady z przemysłu związanego z leśnictwem; 

32b)  
(18)

 niespożywczy materiał celulozowy - surowce składające się głównie z celulozy i 

hemicelulozy o niższej zawartości ligniny niż materiał lignocelulozowy obejmujące: 

a)  pozostałości pożniwne roślin spożywczych i paszowych, takie jak: 

–  słoma, 

–  łodygi roślin zbożowych, 

–  łuski nasion, 

–  łupiny, 

b)  trawiaste rośliny energetyczne o niskiej zawartości skrobi, takie jak: 

–  życica, 

–  proso rózgowate, 

–  miskantus, 

–  arundo trzcinowate, 

–  uprawy okrywowe, 

c)  pozostałości z przetwarzania, w tym rośliny spożywcze i paszowe, po wyekstrahowaniu 

olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek, 

d)  bioodpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

32c)  
(19)

 zużyty olej kuchenny - odpad o kodzie 20 01 25, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, będący 

mieszaniną olejów oraz tłuszczów, powstały w wyniku czynności prowadzonych w 
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związku z produkcją lub przetwarzaniem produktów spożywczych, w wyniku której 

nastąpiła zmiana ich właściwości fizycznych i chemicznych; 

32d)  
(20)

 tłuszcze zwierzęce - tłuszcze otrzymane z materiałów kategorii 1 lub kategorii 2, o 

których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez 

ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. 

zm.); 

33)  uznany system certyfikacji - system certyfikacji gwarantujący spełnienie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-28bc, zatwierdzony przez Komisję 

Europejską w drodze decyzji; 

[34)  administrator systemu certyfikacji - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który ma tytuł prawny do dysponowania 

uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność gospodarczą w zakresie udzielania 

zgody na korzystanie z tego systemu; 

35)  jednostka certyfikująca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, który, działając w ramach uznanego systemu 

certyfikacji, ma prawo wydawania certyfikatu podmiotom certyfikowanym;] 

<34) administrator systemu certyfikacji – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który ma tytuł prawny 

do dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność 

gospodarczą w zakresie udzielania zgody na korzystanie z tego systemu; 

35) jednostka certyfikująca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który, działając w ramach uznanego 

systemu certyfikacji, ma prawo wydawania certyfikatu podmiotom 

certyfikowanym;> 

36)  podmiot certyfikowany - podmiot, który zgodnie z uznanym systemem certyfikacji 

uzyskał certyfikat; 

37)  certyfikat - dokument wydany przez jednostkę certyfikującą uprawniający podmiot 

certyfikowany do stosowania uznanego systemu certyfikacji; 

38)  certyfikat jakości - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że biokomponenty wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane przez 
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producentów paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych spełniają wymagania jakościowe 

określone w ustawie; 

39)   świadectwo - dokument wystawiany przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość biokomponentów, 

zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej przez ten podmiot na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na tym terytorium na potrzeby własne, 

spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b-28bc; 

40)  poświadczenie - dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub umowę, o 

której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość 

biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 

28b-28bc; 

41)  dystrybutor - odmierzacz będący instalacją pomiarową, przeznaczony do tankowania 

biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i zakładowych. 

2. Przez biopaliwa ciekłe rozumie się także biopaliwa produkowane z biomasy i stanowiące 

samoistne paliwa inne niż wymienione w ust. 1 pkt 11. 

3. Przez rolnika rozumie się także: 

1)   grupę osób fizycznych prowadzących w gospodarstwach rolnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że 

grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy; 

2)   grupę producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z 

późn. zm.), pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny 

użytek członków tej grupy. 

[Art. 3a. 

W sprawach dotyczących działalności regulowanej, nieuregulowanych w niniejszej ustawie, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 3a. 

W sprawach dotyczących działalności regulowanej, nieuregulowanych w ustawie, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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Art. 4. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie 

rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, 

lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie 

rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru 

wytwórców.> 

2. Organem prowadzącym rejestr wytwórców jest Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "organem rejestrowym". 

 

Art. 5. 

1. Wytwórca jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1)   posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana 

działalność gospodarcza; 

2)   dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, 

spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe 

wykonywanie działalności gospodarczej; 

3)   posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. 

2. Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie 

rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, 

lub przeznaczenia do wytworzenia przez wytwórcę paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, 

może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, 

przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku 

wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie 

zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa. 
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3. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru wytwórców na pisemny wniosek wytwórcy. 

4. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców zawiera: 

1)   oznaczenie firmy wytwórcy, jej siedziby, adresu oraz inne dane teleadresowe; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;> 

3)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, 

b)  miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, 

c)  rodzaju i rocznej wydajności instalacji do wytwarzania biokomponentów; 

3a)  wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w przypadku 

wytwórcy będącego odpowiednio osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

4)  oświadczenie, że w chwili składania wniosku wytwórca nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne. 

5. Wytwórca dołącza do wniosku o wpis do rejestru wytwórców: 

1)    oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)  znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia do wytworzenia przez wytwórcę 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285), i spełniam warunki, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 tej ustawy."; 

2)   oświadczenie o niekaralności wytwórcy, a w przypadku wytwórcy będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną - odpowiednio oświadczenia członków zarządu albo osób 

uprawnionych do jej reprezentowania. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny również zawierać: 

1)   oznaczenie: 

a)  firmy wytwórcy, jej siedziby i adres, 

b)  miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
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2)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

6a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 4, lub do wniosku 

nie dołączono oświadczeń, o których mowa w ust. 5, organ rejestrowy niezwłocznie 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

8. Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze wytwórców. 

 

<Art. 6a. 

1. Organ rejestrowy prostuje z urzędu wpis do rejestru wytwórców zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

2. Organ rejestrowy wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

wytwórców.> 

<Art. 7a. 

1. Organ rejestrowy jest obowiązany dokonać wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców w 

terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami, o 

których mowa w art. 5 ust. 5. 

2. Jeżeli organ rejestrowy nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od 

dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, wytwórca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ rejestrowy wezwał wytwórcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 8. 

<1.> Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku gdy wytwórca: 
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1)   nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, 

o których mowa w art. 5 ust. 1, w wyznaczonym przez organ terminie; 

2)   złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4 lub ust. 5, niezgodne ze stanem 

faktycznym; 

3)   przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 2. 

<2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 1 organ rejestrowy wyznacza termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 

Art. 9. 

[1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 8, organ rejestrowy z urzędu wykreśla 

wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4 ust. 1, z rejestru 

wytwórców.] 

<1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1, organ rejestrowy z 

urzędu wykreśla wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w 

art. 4 ust. 1, z rejestru wytwórców.> 

<1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy wytwórca wykonuje 

działalność gospodarczą, o której mowa w art. 4 ust. 1, także na podstawie wpisów 

do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej.> 

[2. Wytwórca, którego wykreślono z rejestru wytwórców, może uzyskać ponowny wpis do tego 

rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 

8.] 

<2. Wytwórca, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 8 ust. 1, może 

uzyskać wpis do rejestru wytwórców nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

wydania decyzji.> 

<Art. 9a. 

Organ rejestrowy wykreśla wytwórcę z rejestru wytwórców na jego wniosek, a także po 

uzyskaniu informacji o zgonie wytwórcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 
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Art. 12a. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 

biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu oraz 

rozporządzania tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej 

lub faktycznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, o której 

mowa w ust. 1, przez przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089) wymaga 

uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. Przepisy niniejszego rozdziału 

oraz rozdziałów 1, 4a i 5-7 stosuje się.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 

biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu 

oraz rozporządzania tymi biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga 

wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, o 

której mowa w ust. 1, przez przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu 

art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) wymaga 

uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających. Przepisy niniejszego 

rozdziału oraz rozdziałów 1, 4a i 5–7 stosuje się.> 

3. Rejestr podmiotów sprowadzających prowadzi organ rejestrowy. 

 

Art. 12c. 

1. Działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 12a ust. 1 i 2 może wykonywać 

podmiot sprowadzający, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo 

przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku podmiotu 

sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541432:part=a2u1p4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541432:part=a2u1p4&full=1
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prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio 

członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te 

przestępstwa. 

2. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających na pisemny 

wniosek podmiotu sprowadzającego. 

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających zawiera: 

1)   oznaczenie firmy podmiotu sprowadzającego, jego siedziby, adres oraz inne dane 

teleadresowe; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu sprowadzającego oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu sprowadzającego;> 

3)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, 

b)  miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; 

4)   wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w przypadku 

podmiotu sprowadzającego będącego odpowiednio osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną; 

5)   oświadczenie, że w chwili składania wniosku podmiot sprowadzający nie zalega z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne. 

4. Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających podmiot sprowadzający 

dołącza: 

1)   
(32)

 oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów sprowadzających są kompletne i 

zgodne z prawdą; 

2)  znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub 

nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego samodzielnie lub za 

pośrednictwem innego podmiotu oraz rozporządzania tymi biokomponentami przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej określone w ustawie z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz spełniam warunki, o 

których mowa w art. 12b pkt 1 i 3 oraz w art. 12c ust. 1 tej ustawy."; 

javascript:void(0)
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2)   oświadczenie o niekaralności podmiotu sprowadzającego, a w przypadku podmiotu 

sprowadzającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - odpowiednio oświadczenia 

członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, powinny również zawierać: 

1)   oznaczenie: 

a)  firmy podmiotu sprowadzającego, jego siedziby i adresu, 

b)  miejsca i daty złożenia oświadczenia; 

2)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu sprowadzającego, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3, lub do wniosku 

nie dołączono oświadczeń, o których mowa w ust. 4, organ rejestrowy niezwłocznie 

wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

8. Przepis ust. 3 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze podmiotów 

sprowadzających. 

<9. Organ rejestrowy wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

podmiotów sprowadzających.> 

Art. 12d. 

1. Wpisowi do rejestru podmiotów sprowadzających podlegają dane, o których mowa w art. 

12c ust. 3 pkt 1-3, z wyłączeniem innych danych teleadresowych. 

2. Rejestr podmiotów sprowadzających może być prowadzony w systemie informatycznym. 

3. Rejestr podmiotów sprowadzających jest jawny. 

<4. Organ rejestrowy prostuje z urzędu wpis do rejestru podmiotów sprowadzających 

zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 
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<Art. 12da. 

1. Organ rejestrowy jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu sprowadzającego do 

rejestru podmiotów sprowadzających w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego 

organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych 

prawem do wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12a ust. 1, 

oraz oświadczenia o niekaralności, o którym mowa w art. 12c ust. 4 pkt 2. 

2. Jeżeli organ rejestrowy nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od 

dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot sprowadzający może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot 

sprowadzający do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni 

od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 12f. 

<1.> Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez podmiot sprowadzający 

działalności gospodarczej, o której mowa w art. 12a ust. 1, w przypadku gdy podmiot 

sprowadzający: 

1)   nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, 

o których mowa w art. 12b, w wyznaczonym przez organ terminie; 

2)   złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 5 lub ust. 4, niezgodne ze 

stanem faktycznym; 

3)   przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 12c ust. 1. 

<2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 1 organ rejestrowy wyznacza termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 

 

Art. 12g. 

[1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 12f, organ rejestrowy z urzędu 

wykreśla podmiot sprowadzający wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w 

art. 12a ust. 1, z rejestru podmiotów sprowadzających.] 

<1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 12f ust. 1, organ rejestrowy z 

urzędu wykreśla podmiot sprowadzający wykonujący działalność gospodarczą, o 

której mowa w art. 12a ust. 1, z rejestru podmiotów sprowadzających.> 
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<1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podmiot sprowadzający 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej.> 

[2. Podmiot sprowadzający, który wykreślono z rejestru podmiotów sprowadzających, może 

uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 

decyzji, o której mowa w art. 12f.] 

<2. Podmiot sprowadzający, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania 

działalności, o której mowa w art. 12f ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru 

podmiotów sprowadzających nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 

decyzji.> 

<Art. 12h. 

Organ rejestrowy wykreśla podmiot sprowadzający z rejestru podmiotów 

sprowadzających na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie podmiotu 

sprowadzającego lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy.> 

Art. 28h. 

1. Świadectwo zawiera: 

1)   oznaczenie firmy podmiotu wystawiającego świadectwo, jego siedziby i adresu; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu wystawiającego świadectwo oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny podmiotu w odpowiednim 

rejestrze państwa obcego;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu wystawiającego świadectwo;> 

3)   indywidualny numer świadectwa; 

4)   wskazanie uznanego systemu certyfikacji lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 

28c ust. 2, potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, dotyczącego 

biokomponentów będących przedmiotem świadectwa; 

5)   informacje o ilości i rodzaju biokomponentów wskazanych w świadectwie, w tym 

zaliczanych podwójnie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

6)   oświadczenie o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty 

wskazane w świadectwie; 
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7)   datę uruchomienia instalacji, z której pochodzi partia biokomponentów wskazana w 

świadectwie; 

8)   wartość opałową biokomponentów wyrażoną w MJ/kg; 

9)   informację dotyczącą poziomu emisji gazów cieplarnianych partii biokomponentów 

wskazanych w świadectwie; 

10)  wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; 

11)  wykaz poświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 28c ust. 2, wykorzystanych 

na potrzeby wystawienia świadectwa. 

2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa 

oraz może określić dodatkowe dane, które powinno zawierać świadectwo, mając na 

względzie konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczenia obowiązku, o którym 

mowa w art. 23 ust. 1. 

Art. 28k. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu 

certyfikacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru administratorów systemów 

certyfikacji. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu 

certyfikacji przez przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wymaga uzyskania wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji. 

Przepisy niniejszego rozdziału oraz rozdziałów 1, 4a i 5-7 stosuje się.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego 

systemu certyfikacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru 

administratorów systemów certyfikacji. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego 

systemu certyfikacji przez przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu 

art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania wpisu do 

rejestru administratorów systemów certyfikacji. Przepisy niniejszego rozdziału oraz 

rozdziałów 1, 4a i 5–7 stosuje się.> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541432:part=a2u1p4:ver=3&full=1
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3. Rejestr administratorów systemów certyfikacji prowadzi organ rejestrowy. 

 

Art. 28l. 

1. Administrator systemu certyfikacji jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1)   posiadać tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji spełniającym 

wymagania określone w dyrektywie 2009/28/WE; 

2)   posiadać tłumaczenie na język polski dokumentów uznanego systemu certyfikacji - w 

przypadku uznanego systemu certyfikacji sporządzonego w języku obcym; 

3)   prowadzić dokumentację dotyczącą zgód udzielonych jednostkom certyfikującym na 

korzystanie z uznanego systemu certyfikacji. 

2. Działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28k ust. 1, może wykonywać osoba, która 

nie była karana za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do 

reprezentowania nie były karane za te przestępstwa. 

3. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji na 

pisemny wniosek administratora systemu certyfikacji. 

4. Wniosek o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji zawiera: 

1)   oznaczenie firmy administratora systemu certyfikacji, jego siedziby, adresu i innych 

danych teleadresowych; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) administratora systemu certyfikacji oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) administratora systemu certyfikacji;> 

3)   nazwę uznanego systemu certyfikacji, którym dysponuje administrator systemu 

certyfikacji, oraz wskazanie decyzji Komisji Europejskiej o uznaniu systemu certyfikacji 

oraz okres jej ważności; 

4)   wskazanie tytułu prawnego do dysponowania uznanym systemem certyfikacji; 

5)   wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w przypadku 

administratora systemu certyfikacji będącego odpowiednio osobą prawną lub jednostką 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.769133&full=1
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organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną; 

6)   oświadczenie, że w chwili składania wniosku o wpis do rejestru administratorów 

systemów certyfikacji wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne. 

5. Administrator systemu certyfikacji do wniosku o wpis do rejestru administratorów 

systemów certyfikacji dołącza: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 28k 

ust. 1, określone w art. 28l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych oraz spełniam warunki, o których mowa w art. 28l ust. 1 pkt 1 i 2 

oraz ust. 2 tej ustawy."; 

2)   oświadczenie o niekaralności osoby, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną - odpowiednio oświadczenia członków zarządu albo osób uprawnionych do 

reprezentowania; 

3)   kopię uznanego systemu certyfikacji wraz z jego tłumaczeniem na język polski. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, powinny również zawierać: 

1)   oznaczenie: 

a)  firmy administratora systemu certyfikacji, jego siedziby i adresu, 

b)  miejsca i daty złożenia oświadczenia; 

2)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania administratora systemu certyfikacji, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. W przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji nie 

zawiera danych, o których mowa w ust. 4, lub do wniosku nie dołączono oświadczeń lub 
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dokumentu, o których mowa w ust. 5, organ rejestrowy niezwłocznie wzywa 

administratora systemu certyfikacji do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

9. Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze 

administratorów systemów certyfikacji. 

<10. Organ rejestrowy wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

administratorów systemów certyfikacji.> 

 

Art. 28m. 

1. Wpisowi do rejestru administratorów systemów certyfikacji podlegają dane, o których 

mowa w art. 28l ust. 4 pkt 1-4, z wyłączeniem innych danych teleadresowych. 

2. Rejestr administratorów systemów certyfikacji może być prowadzony w systemie 

informatycznym. 

3. Rejestr administratorów systemów certyfikacji jest jawny. 

<4. Organ rejestrowy prostuje z urzędu wpis do rejestru administratorów systemów 

certyfikacji zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

<Art. 28ma. 

1. Organ rejestrowy jest obowiązany dokonać wpisu administratora systemu certyfikacji 

do rejestru administratorów systemów certyfikacji w terminie 7 dni od dnia wpływu 

do tego organu wniosku o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w art. 28l ust. 

5. 

2. Jeżeli organ rejestrowy nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od 

dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, administrator systemu 

certyfikacji może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ 

wezwał administratora systemu certyfikacji do uzupełnienia wniosku o wpis nie 

później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu 

uzupełnienia wniosku o wpis.> 
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Art. 28o. 

1. Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez administratora systemu 

certyfikacji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 28k ust. 1, w przypadku gdy 

administrator systemu certyfikacji: 

1)   nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, 

o których mowa w art. 28l ust. 1, w wyznaczonym przez organ terminie; 

2)   złożył oświadczenia, o których mowa w art. 28l ust. 4 pkt 6 lub ust. 5 pkt 1 lub 2, 

niezgodne ze stanem faktycznym; 

3)   przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 28l ust. 2. 

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

1b. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 1 organ rejestrowy wyznacza 

termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ rejestrowy z urzędu: 

1)   wykreśla administratora systemu certyfikacji wykonującego działalność gospodarczą, o 

której mowa w art. 28k ust. 1, z rejestru administratorów systemów certyfikacji; 

2)   informuje jednostki certyfikujące, które posiadały zgodę tego administratora na 

korzystanie z uznanego systemu certyfikacji, o wykreśleniu administratora z rejestru 

administratorów systemów certyfikacji. 

<2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy administrator systemu 

certyfikacji wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie 

wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej.> 

[3. Administrator systemu certyfikacji, którego wykreślono z rejestru administratorów 

systemów certyfikacji, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.] 

<3. Administrator systemu certyfikacji, wobec którego wydano decyzję o zakazie 

wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru 

administratorów systemu certyfikacji nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

wydania decyzji.> 

<Art. 28oa. 

Organ rejestrowy wykreśla administratora systemu certyfikacji z rejestru 

administratorów systemów certyfikacji na jego wniosek, a także po uzyskaniu 

informacji o zgonie administratora systemu certyfikacji lub po uzyskaniu informacji 
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z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 28q. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie wydawania certyfikatów podmiotom certyfikowanym 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru jednostek certyfikujących. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie wydawania certyfikatów przez przedsiębiorców z 

państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania wpisu do 

rejestru jednostek certyfikujących. Przepisy niniejszego rozdziału oraz rozdziałów 1, 4a i 

5-7 stosuje się.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie wydawania certyfikatów podmiotom 

certyfikowanym jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru 

jednostek certyfikujących. 

2. Czasowe świadczenie usług w zakresie wydawania certyfikatów przez 

przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wymaga uzyskania wpisu do rejestru jednostek certyfikujących. Przepisy 

niniejszego rozdziału oraz rozdziałów 1, 4a i 5–7 stosuje się.> 

3. Rejestr jednostek certyfikujących prowadzi organ rejestrowy. 

 

Art. 28r. 

1. Jednostka certyfikująca jest obowiązana spełniać następujące warunki: 

1)   posiadać pisemną zgodę administratora systemu certyfikacji na korzystanie z uznanego 

systemu certyfikacji; 

2)   prowadzić dokumentację dotyczącą wydanych certyfikatów; 

3)   zatrudniać osoby posiadające: 

a)  niezbędną wiedzę do przeprowadzania weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541432:part=a2u1p4:ver=3&full=1
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b)  udokumentowane doświadczenie w zakresie obliczania emisji gazów cieplarnianych paliw 

lub biopaliw ciekłych w cyklu ich życia lub stosowania wymogów uznanego systemu 

certyfikacji. 

2. Działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28q ust. 1, może wykonywać osoba, która 

nie była karana za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną - której odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do 

reprezentowania nie były karane za te przestępstwa. 

3. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru jednostek certyfikujących na pisemny 

wniosek jednostki certyfikującej. 

4. Wniosek o wpis do rejestru jednostek certyfikujących zawiera: 

1)   oznaczenie firmy jednostki certyfikującej, jej siedziby, adresu i innych danych 

teleadresowych; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki certyfikującej oraz numer identyfikacyjny 

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki certyfikującej;> 

3)   nazwę uznanego systemu certyfikacji, na stosowanie którego jednostka certyfikująca 

uzyskała zgodę administratora systemu certyfikacji; 

4)   oznaczenie administratora systemu certyfikacji, który udzielił zgody na korzystanie z 

uznanego systemu certyfikacji; 

5)   wskazanie członków zarządu albo osób uprawnionych do reprezentowania - w przypadku 

jednostki certyfikującej będącej odpowiednio osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

6)   oświadczenie, że w chwili składania wniosku o wpis do rejestru jednostek certyfikujących 

wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

5. Jednostka certyfikująca do wniosku o wpis do rejestru jednostek certyfikujących dołącza: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 
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1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru jednostek certyfikujących są kompletne i 

zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 28q 

ust. 1, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz spełniam warunki, o których mowa w art. 28r ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 tej 

ustawy."; 

2)   oświadczenie o niekaralności osoby, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną - odpowiednio oświadczenia członków zarządu albo osób uprawnionych do 

reprezentowania; 

3)   kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z 

uznanego systemu certyfikacji. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, powinny również zawierać: 

1)   oznaczenie: 

a)  firmy jednostki certyfikującej, jej siedziby i adresu, 

b)  miejsca i daty złożenia oświadczenia; 

2)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania jednostki certyfikującej, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. W przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru jednostek certyfikujących nie zawiera 

danych, o których mowa w ust. 4, lub do wniosku nie dołączono oświadczeń lub 

dokumentu, o których mowa w ust. 5, organ rejestrowy niezwłocznie wzywa jednostkę 

certyfikującą do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z 

pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

9. Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze jednostek 

certyfikujących. 

<10. Organ rejestrowy wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru 

jednostek certyfikujących.> 
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Art. 28s. 

1. Wpisowi do rejestru jednostek certyfikujących podlegają dane, o których mowa w art. 28r 

ust. 4 pkt 1-4, z wyłączeniem innych danych teleadresowych. 

2. Rejestr jednostek certyfikujących może być prowadzony w systemie informatycznym. 

3. Rejestr jednostek certyfikujących jest jawny. 

<4. Organ rejestrowy prostuje z urzędu wpis do rejestru jednostek certyfikujących 

zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

<Art. 28sa. 

1. Organ rejestrowy jest obowiązany dokonać wpisu jednostki certyfikującej do rejestru 

jednostek certyfikujących w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku 

o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w art. 28r ust. 5. 

2. Jeżeli organ rejestrowy nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od 

dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, jednostka certyfikująca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał jednostkę 

certyfikującą do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni 

od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 28u. 

1. Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez jednostkę certyfikującą 

działalności gospodarczej, o której mowa w art. 28q ust. 1, w przypadku gdy jednostka 

certyfikująca: 

1)   nie usunęła naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności 

gospodarczej, o których mowa w art. 28r ust. 1, w wyznaczonym przez organ terminie; 

2)   złożyła oświadczenia, o których mowa w art. 28r ust. 4 pkt 6 lub ust. 5 pkt 1 lub 2, 

niezgodne ze stanem faktycznym; 

3)   przestała spełniać warunek, o którym mowa w art. 28r ust. 2. 

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

1b. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 1 organ rejestrowy wyznacza 

termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 
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2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ rejestrowy z urzędu wykreśla 

jednostkę certyfikującą wykonującą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 28q 

ust. 1, z rejestru jednostek certyfikujących. 

<2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy jednostka certyfikująca 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej.> 

[3. Jednostka certyfikująca, którą wykreślono z rejestru jednostek certyfikujących, może 

uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 

decyzji, o której mowa w ust. 1.] 

<3. Jednostka certyfikująca, wobec której wydano decyzję o zakazie wykonywania 

działalności, o której mowa w ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru jednostek 

certyfikujących nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.> 

<3a. Organ rejestrowy wykreśla jednostkę certyfikującą z rejestru jednostek 

certyfikujących na jej wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie osoby 

fizycznej będącej jednostką certyfikującą lub po uzyskaniu informacji z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

4. W przypadku wykreślenia administratora systemu certyfikacji z rejestru administratorów 

systemów certyfikacji: 

1)   certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące posługujące się uznanym systemem 

certyfikacji prowadzonym przez wykreślonego administratora systemu certyfikacji 

zachowują ważność do upływu okresu, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 

końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym została przeprowadzona 

ostatnia kontrola, o której mowa w art. 28p; 

2)   jednostki certyfikujące: 

a)  wydające certyfikaty na podstawie zgody administratora systemu certyfikacji, który został 

wykreślony z rejestru administratorów systemów certyfikacji, z dniem jego wykreślenia z 

tego rejestru nie mogą w ramach tego systemu przeprowadzać kontroli podmiotów 

certyfikowanych oraz wydawać certyfikatów, 

b)  w terminie 3 miesięcy od dnia wykreślenia administratora systemu certyfikacji z rejestru 

administratorów systemów certyfikacji mogą uzyskać zgodę innego administratora 

systemu certyfikacji na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji; po bezskutecznym 
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upływie tego terminu jednostki certyfikujące podlegają wykreśleniu z rejestru jednostek 

certyfikujących, o którym mowa w art. 28q ust. 1. 

5. W przypadku wykreślenia jednostki certyfikującej z rejestru jednostek certyfikujących, 

certyfikaty wydane przez te jednostki zachowują ważność do upływu okresu, na jaki 

zostały wydane, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia, w którym powinna być 

przeprowadzona kontrola, o której mowa w art. 28v. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624 i 2290) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania, 

magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw;] 

<1) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania, magazynowania lub 

wprowadzania do obrotu paliw;> 

2)   inspektor - inspektora w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059); 

3)   paliwa - paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne, gaz skroplony 

(LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lekki olej opałowy, 

ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej; 

4)  paliwa ciekłe: 

a)  benzyny silnikowe , które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% 

objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-

butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 
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2290), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach 

pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, 

b)  olej napędowy , który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% objętościowo 

innych biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym 

ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych 

jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym; 

4a)  paliwa stałe: 

a)  węgiel kamienny, brykiety, pelety zawierające co najmniej 90% węgla kamiennego, muły 

węglowe oraz flotokoncentraty, 

b)  paliwo stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w 

temperaturze powyżej 450°C; 

5)   biopaliwa ciekłe - biopaliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

6)   
(3)

 gaz skroplony (LPG) - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie 

propanu C3 i butanu C4, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, 

lub klasyfikowanych do kodów CN 2711 12 97 , 2711 13 97 oraz 2711 19 00; 

7)   sprężony gaz ziemny (CNG) - mieszaninę sprężonych gazów węglowodorowych, głównie 

metanu C1, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, oznaczony 

kodem CN 2711 21 00; 

7a)  skroplony gaz ziemny (LNG) - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, 

głównie metanu C1, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, 

oznaczony kodem CN 2711 11 00; 

8)    lekki olej opałowy - olej napędowy stosowany do celów opałowych w instalacjach 

energetycznego spalania paliw oznaczony kodami CN ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 

2710 19 47, ex 2710 19 48, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17 oraz ex 2710 20 

19; 

9)   ciężki olej opałowy - olej stosowany do celów opałowych w instalacjach energetycznego 

spalania paliw , w tym w okresach eksploatacji instalacji odbiegających od normalnych, w 

szczególności w okresach rozruchu i wyłączania instalacji, klasyfikowany do kodów CN 

od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39; 

10)  olej do silników statków żeglugi śródlądowej - paliwo żeglugowe stosowane w statkach 

żeglugi śródlądowej; 
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11)  pojazd - pojazd, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

12)  ciągnik rolniczy - ciągnik rolniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym; 

13)  maszyna nieporuszająca się po drogach - każdą maszynę jezdną, przewoźne wyposażenie 

przemysłowe lub robocze albo inne urządzenie, które, aby przemieszczać się, wymaga 

odrębnego środka transportu; 

14)  
(5)

 wprowadzanie do obrotu - rozporządzenie przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej paliwami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

15)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliwa 

przeznaczonego do wprowadzania do obrotu; 

16)  gromadzenie - przechowywanie paliwa nieprzeznaczonego do wprowadzania do obrotu; 

17)  transportowanie - przewożenie paliwa przeznaczonego do magazynowania, 

wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacji zakładowej; 

18)  stacja paliwowa - zespół urządzeń służących do zaopatrywania przez przedsiębiorcę w 

paliwa w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających 

się po drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających; 

19)  stacja zakładowa - zespół urządzeń należących do przedsiębiorcy, służących do 

zaopatrywania w paliwa w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn 

nieporuszających się po drogach, rekreacyjnych jednostek pływających, a także 

wybranych flot, przez niego używanych; 

20)   akredytowane laboratorium - laboratorium, niezależne od przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 

wprowadzania do obrotu paliw, które uzyskało akredytację, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 

poz. 542, 1228 i 1579), do wykonywania badań jakości paliwa; 

21)  próbka - paliwo pobrane do badań przez inspektora; 

22)  rolnik - rolnika, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych; 

23)  wybrana flota - grupę co najmniej 4 pojazdów, w tym ciągników rolniczych, lub maszyn 

nieporuszających się po drogach albo grupę lokomotyw lub statków żeglugi śródlądowej, 

wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będącą 
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własnością lub użytkowaną przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

24)  wytwarzanie biopaliw ciekłych przez rolników na własny użytek - wytwarzanie biopaliw 

ciekłych przez rolników na własny użytek, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

25)  
(6)

 inne paliwa odnawialne - inne paliwa odnawialne w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

26)  statek żeglugi śródlądowej - statek, o którym mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960), 

jeżeli nie znajduje się na wodach morskich, z wyłączeniem rekreacyjnej jednostki 

pływającej; 

27)  rekreacyjna jednostka pływająca - jednostkę pływającą każdego typu przeznaczoną do 

celów sportowych i rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, mierzonej w 

sposób określony w mających do niej zastosowanie normach zharmonizowanych, 

niezależnie od rodzaju jej napędu, jeżeli nie znajduje się na wodach morskich; 

28)  Narodowy Cel Redukcyjny - minimalną wartość ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie oraz energii 

elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w przeliczeniu na jednostkę 

energii; 

29)  
(7)

 podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny: 

a)  każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, 

biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 

który : 

–  rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej lub 

–  zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 

przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w 
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standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216), 

b)  przedsiębiorstwo energetyczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566), wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną stosowaną w pojazdach 

samochodowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym, po poinformowaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyjęciu 

obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1, 

c)  każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego benzyn lotniczych 

oraz paliw typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych stosowanych w statkach w 

powietrznym ruchu lotniczym, po poinformowaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1, który: 

–  rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej lub 

–  zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem 

przywozu paliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w 

standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym; 

30)  import - import w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.); 

30a)   eksport - eksport w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 30; 

30b)   dostawa wewnątrzwspólnotowa - dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu 

ustawy, o której mowa w pkt 30; 

31)  nabycie wewnątrzwspólnotowe - nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu ustawy, o 

której mowa w pkt 30; 

32)  cykl życia paliw lub energii - okres obejmujący etapy niezbędne do wytworzenia danego 

paliwa lub energii elektrycznej, uwzględniający w szczególności uprawę lub wydobycie 

surowców, transport, wytwarzanie, przetwarzanie, aż do zużycia tego paliwa w 

transporcie lub energii elektrycznej w pojazdach samochodowych; 

33)  gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, podtlenek azotu oraz metan; 
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34)  emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw - wprowadzenie do powietrza gazów 

cieplarnianych, wynikające z cyklu życia paliw, niezależnie od źródła pochodzenia tej 

emisji; 

35)  emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia energii - wprowadzenie do powietrza gazów 

cieplarnianych, wynikające z cyklu życia energii, niezależnie od źródła pochodzenia tej 

emisji; 

36)  emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii - iloraz całkowitej masy 

emisji gazów cieplarnianych wprowadzonych do powietrza w cyklu życia paliw lub 

energii, przeliczonej na dwutlenek węgla, oraz całkowitej wartości opałowej paliwa lub 

wartości energetycznej dostarczonej energii, wyrażony jako gCO2eq/MJ; 

37)  dodatki metaliczne - dodatki do paliw ciekłych produkowane na bazie manganu, w tym 

trikarbonylek (metylocyklopentadieno) manganowy; 

38)  dystrybutor - odmierzacz paliw będący instalacją pomiarową, przeznaczony do 

tankowania paliw na stacjach paliwowych i zakładowych. 

2. Przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, rozumie się także prowadzącego 

stację zakładową w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w ust. 1 

pkt 1, a także innej działalności. 

Art. 12. 

1. Systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej 

"Zarządzającym". 

2. Do zadań Zarządzającego należy: 

1)   prowadzenie wykazów: 

a)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

transportowania oraz magazynowania paliw, 

b)  stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, 

c)  hurtowni paliw, 

d)  przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami 

stałymi 

- sporządzanych w szczególności na podstawie danych z kontroli przeprowadzanych przez 

Inspekcję Handlową; 

2)   prowadzenie wykazu właścicieli i użytkowników wybranych flot; 

3)   prowadzenie wykazu rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, na 

podstawie danych udostępnianych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; 
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4)   nadawanie numerów identyfikacyjnych przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw, przedsiębiorcom wykonującym działalność 

gospodarczą w zakresie magazynowania paliw, stacjom paliwowym, stacjom 

zakładowym, hurtowniom paliw oraz rolnikom wytwarzającym biopaliwa ciekłe na 

własny użytek, na potrzeby Systemu; 

5)   prowadzenie wykazu akredytowanych laboratoriów sporządzanego na podstawie danych 

udostępnianych przez Polskie Centrum Akredytacji; 

6)   określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola, do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jej podziałem określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 30 pkt 2 lit. c; 

7)  określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania paliw, magazynowania paliw oraz obrotu paliwami stałymi, u 

których dokonywana będzie kontrola jakości paliw oraz jakości paliw stałych; 

8)   określanie minimalnej liczby hurtowni paliw, w których dokonywana będzie kontrola 

jakości paliw; 

9)  określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w których 

dokonywana będzie kontrola jakości gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG); 

10)  określanie minimalnej liczby przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju opałowego, u których dokonywana 

będzie kontrola jakości tego oleju; 

11)  sporządzanie planu kontroli jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych; 

12)  ustalanie sposobu oznaczania próbki w celu uniemożliwienia identyfikacji 

przedsiębiorcy, stacji paliwowej, stacji zakładowej, hurtowni paliw lub rolnika 

wytwarzającego biopaliwa ciekłe na własny użytek podczas przeprowadzanych badań; 

13)  opracowywanie rocznych raportów, o których mowa w art. 29 ust. 1, 2 i 5; 

14)  gromadzenie i przetwarzanie, na potrzeby Systemu, danych statystycznych dotyczących 

jakości: 

a)  paliw, 

b)  paliw stałych. 
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2a. Przy sporządzaniu wykazów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Zarządzający może wziąć 

pod uwagę dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Regulacji 

Energetyki, Państwową Straż Pożarną oraz Urząd Dozoru Technicznego. 

3. Zarządzający realizuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej. 

4. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, prowadzone są w systemie informatycznym i 

udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

5. (uchylony). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12 [oraz ust. 5], podlegają ochronie na 

zasadach i w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

Art. 16. 

1. Kontrolę jakości paliw u przedsiębiorców oraz biopaliw ciekłych u rolników 

wytwarzających je na własny użytek przeprowadza inspektor po okazaniu legitymacji 

służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw, 

wydanego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   podstawę prawną do wykonywania kontroli; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   datę i miejsce jego wystawienia; 

4)   imię i nazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5)    (uchylony); 

6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 

8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

[2a. Przepis art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej nie ma zastosowania do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1.] 

<2a. Przepis art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie 

ma zastosowania do przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1.> 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, inspektor podejmuje u przedsiębiorcy wskazanego przez 

Zarządzającego. 
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4. Inspektor jest uprawniony do pobrania próbek ze zbiornika, opakowania jednostkowego lub 

z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa. 

5. Inspektor może w toku kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących 

pochodzenia i jakości badanego paliwa. 

5a. Inspektor w toku kontroli żąda okazania: 

1)   koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub 

dystrybucji oraz obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, 

jeżeli taka koncesja jest wymagana ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 

kontrolowanego przedsiębiorcę; 

2)   decyzji o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, o której mowa w 

pkt 1, jeżeli jest ona wymagana ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 

kontrolowanego przedsiębiorcę. 

6. W przypadku gdy w trakcie kontroli przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania paliw stwierdzi, że dane paliwo jest przeznaczone na eksport lub 

dostawę wewnątrzwspólnotową, kontrola polega na żądaniu przedłożenia przez 

przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających przeznaczenie tego paliwa. 

 

[Art. 30a. 

 Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 30a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 30d. 

1. Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny mogą wspólnie realizować obowiązek, o 

którym mowa w art. 30b ust. 1. 

2. Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny informują Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki o wspólnej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1, w terminie 

do dnia 31 marca każdego roku. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy wskazać: 
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1)  nazwę i adresy siedzib podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz ich adresy do doręczeń, 

w przypadku gdy są inne niż adresy ich siedzib, z uwzględnieniem art. 30c; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny podmiotów w odpowiednich 

rejestrach państwa obcego;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz 

numer identyfikacyjny podmiotów w odpowiednich rejestrach państwa obcego, jeżeli 

został nadany;> 

3)   rodzaj oraz zakres wykonywanej działalności gospodarczej przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1; 

4)   podmiot obowiązany do złożenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 30i ust. 

1. 

4. Do informacji, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów dołącza oświadczenie 

zawierające oznaczenie miejsca i datę złożenia oraz podpis osoby uprawnionej do jego 

reprezentowania o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

1)     dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     decyduję się na wspólną realizację obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1928), z następującymi przedsiębiorcami: ...; 

3)     znane mi są warunki określone w art. 30b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 2, może być sporządzona w postaci elektronicznej i 

przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1030 i 1579). 

6. Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny, które wspólnie realizują obowiązek, o 

którym mowa w art. 30b ust. 1, składają wspólne sprawozdanie roczne, o którym mowa w 

art. 30i ust. 1. Do przekazywania sprawozdania rocznego jest obowiązany podmiot 

wskazany w informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4. 
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Art. 30e. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b i c, mogą przyjąć obowiązek, o 

którym mowa w art. 30b ust. 1. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, informują Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

przyjęciu obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1, w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy wskazać: 

1)   nazwę i adres siedziby podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz jego adres do doręczeń, w 

przypadku gdy jest inny niż adres siedziby, z uwzględnieniem art. 30c; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny podmiotu w odpowiednich 

rejestrach państwa obcego;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w ust. 1, oraz 

numer identyfikacyjny podmiotu w odpowiednich rejestrach państwa obcego, jeżeli 

został nadany;> 

3)   rodzaj oraz zakres wykonywanej działalności gospodarczej przez podmiot, o którym 

mowa w ust. 1. 

4. Do informacji, o której mowa w ust. 2, podmioty, o których mowa w ust. 1, dołączają 

oświadczenie zawierające oznaczenie miejsca i datę złożenia oraz podpis osoby 

uprawnionej do ich reprezentowania o następującej treści: 

1)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oświadczam, że: 

1)   dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.); 

3)  decyduję się na przyjęcie obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1928, z późn. zm.).". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.; 



- 666 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. c: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oświadczam, że: 

1)  dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

benzynami lotniczymi oraz paliwami typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych 

określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 220, z późn. zm.).". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 2, może być sporządzona w postaci elektronicznej i 

przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2195) 

[Art. 12b. 

Prowadzenie kursów doskonalących przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 

819).] 

<Art. 12b. 

Prowadzenie kursów doskonalących przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …).> 

Art. 12c. 

1. Kurs doskonalący mogą prowadzić podmioty, które: 

1)   realizują program kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12a; 

2)   zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zgodne ze standardami, o których 

mowa w art. 12a ust. 2 pkt 6; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1957817:part=a2p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1957817:part=a2p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=2&full=1
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3)   zapewniają bazę dydaktyczną zgodną ze standardami, o których mowa w art. 12a ust. 2 

pkt 6, niezbędną do realizacji programu kursu, w tym do szkolenia praktycznego; 

4)   posiadają wewnętrzny system oceny jakości kształcenia; 

5)   prowadzą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia, w 

szczególności regulaminy organizacyjne kształcenia, protokoły postępowania 

kwalifikacyjnego oraz przebiegu sprawdzianów lub innych form zaliczenia danego 

rodzaju kształcenia; 

6)   prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia, 

obejmującą: 

a)  dane osoby, która ukończyła kurs doskonalący: 

–  imię i nazwisko, 

–  numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania, 

–  adres miejsca zamieszkania, 

b)  rodzaj i nazwę kształcenia, 

c)  nazwę (firmę) organizatora kształcenia, 

d)  datę wydania i numer zaświadczenia. 

2. Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, przed jego rozpoczęciem, jest 

obowiązany uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego. 

3. Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego składa do wojewody właściwego ze względu na 

miejsce, w którym ten podmiot będzie realizował kurs doskonalący, wniosek zgodny z 

wzorem, o którym mowa w art. 12e pkt 4, do którego dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3; 

2)   oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu 

warunków wykonywania działalności w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników 

medycznych, określonych w ustawie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego; 

2)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej; 

3)   opis bazy dydaktycznej, w której podmiot zamierza prowadzić kurs doskonalący; 
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4)   plan realizacji programu kursu doskonalącego. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany 

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

6. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej wniosku, o którym mowa w ust. 3, oraz 

załączonych dokumentów i przekazuje je do CMKP w terminie 14 dni od złożenia 

wszystkich dokumentów określonych ustawą. 

7. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wojewoda wzywa do ich 

uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 1, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym ratowników medycznych, 

zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w zakresie ratownictwa medycznego, zgłoszonych przez konsultanta 

krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

10. Dyrektor CMKP dokonuje wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego oraz prowadzi listę kursów doskonalących. Listy te zamieszcza się na 

stronie internetowej CMKP. 

<10a. Dyrektor CMKP wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.> 

11. Dyrektor CMKP skreśla z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego. Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej w przypadku: 

1)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, niezgodnego ze stanem 

faktycznym; 
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2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia kursu doskonalącego działalności objętej wpisem na listę podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego; 

3)   naruszenia warunków wymaganych do prowadzenia kursu doskonalącego; 

4)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, będących wynikiem kontroli, o której 

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4; 

5)   złożenia przez podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego wniosku o 

wykreślenie z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 

<11a. Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 11, podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. 

11b. Skreślenie z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego 

następuje także w przypadku uzyskania przez Dyrektora CMKP informacji o zgonie 

podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego lub po uzyskaniu 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

12. Każda zmiana programu kursu doskonalącego oraz warunków realizacji programu 

powoduje obowiązek ponownego uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego. 

<12a. W przypadku zmiany danych wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego, podmiot uprawniony do prowadzenia kursu 

doskonalącego jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. 

12b. Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, który został skreślony 

z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego z przyczyn 

wskazanych w ust. 11 pkt 1, 3 i 4, może uzyskać ponowny wpis na listę nie wcześniej 

niż po upływie 3 lat od wydania decyzji administracyjnej o skreśleniu. 

12c. Przepis ust. 12b stosuje się odpowiednio do podmiotu, który wykonywał działalność 

gospodarczą w zakresie prowadzenia kursów doskonalących bez wpisu na listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.> 

13. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego zawiera 

następujące dane: 

1)   numer wpisu; 

2)   nazwę (firmę); 
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3)   adres siedziby; 

4)   adres do korespondencji; 

5)   numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada. 

<13a. Dyrektor CMKP prostuje z urzędu wpis na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze 

stanem faktycznym.> 

14. Lista kursów doskonalących zawiera następujące dane: 

1)   nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego; 

2)   adres siedziby podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego; 

3)   adres do korespondencji; 

4)   numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

5)   termin i miejsce prowadzenia kursu doskonalącego. 

15. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego 

jest obowiązany zgłaszać właściwemu wojewodzie termin i miejsce prowadzenia danego 

kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem. Dyrektor CMKP 

zamieszcza informacje o terminie kursu doskonalącego na liście, o której mowa w ust. 14. 

16. Wojewoda niezwłocznie przesyła informacje, o których mowa w ust. 15 i art. 31 ust. 1 pkt 

4, do CMKP. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji 

i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822) 

 

Art. 3. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga 

uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, zwanego dalej "rejestrem".] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej 

„rejestrem”.> 

2. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych obejmuje również 

rozlew wyrobionych napojów spirytusowych. 

 

Art. 7. 

1. Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-5, oraz datę dokonania 

wpisu. 

2. Rejestr jest prowadzony w formie papierowej. Rejestr może być również prowadzony w 

systemie informatycznym. 

3. Rejestr jest jawny. 

4. Minister wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie 

o zmianie wpisu w rejestrze. 

<5. Minister prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym. 

6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 

<Art. 7a. 

1. Minister jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni 

od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu 

warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla 

której rejestr jest prowadzony. 

2. Jeżeli minister nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym ministra na piśmie. Nie dotyczy to 

przypadku, gdy minister wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie 

później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu 

uzupełnienia wniosku o wpis.> 

Art. 8. 

[1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w 

zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach określonych w 
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ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku 

cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, ze względu na 

naruszenie przepisów prawa, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.] 

<1. Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w 

zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach: 

1) złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4, 

niezgodnego ze stanem faktycznym; 

2) nieusunięcia przez przedsiębiorcę naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności, o której mowa w art. 3, w wyznaczonym przez ministra 

terminie; 

3) stwierdzenia przez ministra rażącego naruszenia warunków wymaganych prawem 

do wykonywania działalności, o której mowa w art. 3, przez przedsiębiorcę; 

4) cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na: 

a) zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

b) kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe, 

c) prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem, 

d) nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono 

skład podatkowy.> 

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

1b. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 minister wyznacza termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 

2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, minister z urzędu 

wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze. 

<3. Minister powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o 

wydanej decyzji, o której mowa w ust. 1.> 
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<Art. 8a. 

1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o 

której mowa w art. 8 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 7a ust. 

2.> 

<Art. 9a. 

Minister wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu 

informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

[Art. 10. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących podejmowania, wykonywania i 

zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<Art. 10. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących podejmowania, wykonywania i 

zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2186) 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

(pkt 1-53 pominięto)   
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[54)  pkt 58 - kierownikowi jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)  pkt 59 - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;] 

<54) pkt 58 – kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55) pkt 59 – minister właściwy do spraw finansów publicznych;> 

56)  pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

57)  pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. 

 

Art. 20. 

1. Wszczęcie postępowania lustracyjnego następuje, z zastrzeżeniem ust. 3-5 i art. 21c <, na> 

wniosek prokuratora Biura Lustracyjnego lub prokuratora oddziałowego biura 

lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. 

2. Prokurator Biura Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu 

Pamięci Narodowej występuje z wnioskiem do sądu w przypadku powstania wątpliwości 

co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Czynności związane z 

rozpoznawaniem oświadczeń lustracyjnych i kierowaniem do sądu wniosków o wszczęcie 

postępowania lustracyjnego określa ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby, która złożyła oświadczenie lustracyjne, 

stwierdzające fakt jej pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub 

współpracy z nimi, a domaga się ustalenia, że jej praca, służba lub współpraca była 

wymuszona poprzez groźbę utraty życia lub zdrowia przez nią lub osoby jej najbliższe w 

rozumieniu Kodeksu karnego. 

4. (utracił moc). 

5. 
(12)

 Wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć do sądu również osoba, która przed 

dniem wejścia w życie ustawy pełniła funkcję publiczną, o której mowa w art. 4, która 

została publicznie pomówiona o fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., 

i złożyła oświadczenie lustracyjne. 

5a. 
(13)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 3-5, sąd przekazuje oświadczenie lustracyjne 

do Biura Lustracyjnego lub oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci 

Narodowej w celu przygotowania postępowania lustracyjnego oraz przedstawienia 

stanowiska w sprawie zgodności oświadczenia z prawdą. 
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6. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 4 i 5, przed złożeniem wniosku o wszczęcie 

postępowania nie składała oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji 

publicznej, o której mowa w art. 4, oświadczenie lustracyjne składane jest do sądu wraz z 

wnioskiem. Sąd niezwłocznie przekazuje kopię oświadczenia lustracyjnego do Biura 

Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, celem zamieszczenia w rejestrze, o którym 

mowa w art. 11 ust. 1
(14)

. 

7. Informacje o wszczęciu postępowania lustracyjnego oraz o sposobie jego zakończenia, w 

tym treść orzeczeń sądu kończących postępowanie w każdej instancji, zamieszczane są w 

rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1
(15)

, jako załącznik do elektronicznej (cyfrowej) 

kopii oświadczenia lustracyjnego. 

Art. 22. 

1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji zawartych w dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa, znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczących: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu; 

3)   posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego; 

4)   Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów; 

5)   Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego oraz sędziów Sądu 

Najwyższego; 

6)   Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego; 

7)   Prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziów Naczelnego 

Sądu Administracyjnego; 

8)   Przewodniczącego Trybunału Stanu, zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu oraz 

członków Trybunału Stanu; 

8a)  Rzecznika Praw Obywatelskich; 

8b)  Rzecznika Praw Dziecka; 

8c)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

<8d) Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;> 

9)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli; 

10)  Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej; 

11)  Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego; 

11a)  członka Rady Polityki Pieniężnej; 
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12)  prezesa sądu apelacyjnego, prezesa wojskowego sądu okręgowego oraz prezesa 

wojewódzkiego sądu administracyjnego; 

13)  członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

14)  Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej; 

15)  Prokuratora Generalnego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratora 

regionalnego oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej; 

16)  Szefa Kancelarii Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii 

Sejmu i Szefa Kancelarii Senatu; 

17)  osób pełniących funkcje sekretarza stanu i podsekretarza stanu; 

18)  (utracił moc); 

19)  (utracił moc); 

20)  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków zarządów powiatów i 

województw. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie lub zgodę na 

objęcie funkcji, o których mowa w ust. 1. 

3. Prawo dostępu do informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega wyłączeniu w zakresie 

dotyczącym: 

1)   
(19)

 informacji ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne, 

przynależność wyznaniową oraz danych o stanie zdrowia i życiu seksualnym; 

2)   danych osobowych innych osób, chyba że były one pracownikami lub funkcjonariuszami 

organów bezpieczeństwa państwa; 

3)   danych adresowych i numerów PESEL. 

3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie 

informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 

4. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, które pełniły funkcje publiczne, o 

których mowa w ust. 1, począwszy od dnia 24 sierpnia 1989 r. Udostępnianie informacji 

następuje na zasadach określonych w art. 25-28. 

5. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, o których mowa w art. 52a pkt 8 ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu. Udostępnianie informacji następuje na zasadach 

określonych w art. 25- 
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z 

późn. zm.)  

 

 

ZAŁĄCZNIK   

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

 

Część 

 

 Przedmiot opłaty skarbowej 

 

 Stawka 

 

 Zwolnienia 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

I. 

 

 Dokonanie czynności urzędowej 

 

  

 

  

 

 

 

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 

 

 84 zł 

 

  

 

 

 

 2. Inne czynności kierownika 

urzędu stanu cywilnego 

 11 zł 

 

 1) sporządzenie aktu 

urodzenia lub zgonu 

 

 

  

 

  

 

 2) przyjęcie oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa lub 

oświadczeń małżonków, że 

dziecko będzie nosiło takie 

samo nazwisko, jakie nosi 

albo nosiłoby ich wspólne 

dziecko 

  3. (uchylony)     

  4. (uchylony)     

  5. Protokół zawierający ostatnią 

wolę spadkodawcy, 

sporządzony przez osoby 

wymienione w art. 951 § 1 

Kodeksu cywilnego 

 22 zł   



- 678 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

  6. (uchylony)     

  7. Decyzja o zmianie nazwiska i 

imienia (imion) albo nazwiska 

lub imienia (imion) 

 37 zł   

 

 

 8. Decyzja o warunkach 

zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

 107 zł 

 

  

 

 

 

 9. Przeniesienie decyzji o 

warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu na 

rzecz innej osoby 

 56 zł 

 

  

 

 

 

 9a. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U z 

2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 

1250), od którego właściwy 

organ nie wniósł sprzeciwu 

 - 1 zł za każdy 

m
2 

niemieszkal

nej 

powierzchni 

użytkowej 

- nie więcej niż 

539 zł 

 

 przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

 

 

 

 9b. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budowy sieci, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane: 

 

  

 

  

 

  1) o długości powyżej 1 

kilometra, 

 2143 zł 

 

  

 

  2) o długości do 1 kilometra  105 zł 

 

  

 

  - od którego właściwy organ nie     
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wniósł sprzeciwu 

 

  

 

 

 9c. Przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego przebudowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 2 

pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, 

od którego właściwy organ 

nie wniósł sprzeciwu 

 50% stawki 

określonej w 

ust. 9a 

 

 przyjęcie zgłoszenia 

dotyczącego budynku 

zniszczonego lub 

uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

  9d. Przyjęcie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy 

dotyczącego: 

  

 

 przyjęcie zawiadomienia 

dotyczącego zakończenia 

budowy obiektu 

budowlanego zniszczonego 

lub uszkodzonego wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

  1) warsztatów rzemieślniczych, 

stacji obsługi pojazdów, 

myjni samochodowych, 

garaży do pięciu stanowisk 

włącznie, placów 

składowych, postojowych i 

parkingów oraz obiektów 

magazynowych będących 

budynkami składowymi, 

chłodniami, hangarami i 

wiatami - przeznaczonych na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż 

rolnicza i leśna 

 25% stawki 

określonej w 

części III 

ust. 9 pkt 1 

lit. a 

 

  

  2) placów składowych,  25% stawki   
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postojowych i parkingów oraz 

obiektów magazynowych 

będących budynkami 

składowymi, chłodniami, 

hangarami i wiatami - 

służących celom 

gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 

określonej w 

części III 

ust. 9 pkt 1 

lit. b 

 

  3) budynków kolejowych, takich 

jak: nastawnie, podstacje 

trakcyjne, lokomotywownie, 

wagonownie, strażnice 

przejazdowe i myjnie taboru 

kolejowego 

 25% stawki 

określonej w 

części III 

ust. 9 pkt 1 

lit. c 

 

  

  4) stawów rybnych 

- od którego właściwy organ nie 

wniósł sprzeciwu 

 

 25% stawki 

określonej w 

części III 

ust. 9 pkt 1 

lit. e 

  

 

 

 10. Zatwierdzenie projektu 

budowlanego 

 47 zł 

 

  

 

 

 

 11. Przeniesienie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub 

decyzji o pozwoleniu na 

wznowienie robót 

budowlanych na rzecz innego 

podmiotu 

 90 zł 

 

  

 

 

 

 11a. Decyzja o przeniesieniu na 

rzecz innego podmiotu praw i 

obowiązków wynikających ze 

zgłoszenia dotyczącego robót 

budowlanych, o których 

 90 zł 
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mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 

19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, od którego 

właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu 

  12. (uchylony)     

 

 

 13. Przyjęcie wymaganego 

przepisami o ochronie 

środowiska zgłoszenia 

instalacji, z której emisja nie 

wymaga pozwolenia, mogącej 

negatywnie oddziaływać na 

środowisko 

 120 zł 

 

  

 

 

 

 14. Wymagane przepisami o 

ochronie środowiska: 

 

  

 

  

 

 

 

 1) zatwierdzenie raportu o 

bezpieczeństwie 

 

 1069 zł 

 

  

 

 

 

 2) zatwierdzenie zmian w 

raporcie o bezpieczeństwie 

 

 214 zł 

 

  

 

 

 

 15. Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia rejestracyjnego w 

podatku akcyzowym 

 

 170 zł 

 

  

 

 

 

 16. Potwierdzenie 

zarejestrowania podatnika 

podatku od towarów i usług 

jako podatnika VAT 

czynnego lub podatnika VAT 

 170 zł 
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zwolnionego 

 

 

 

 17. Zgoda wydawana przez 

organ podatkowy na 

podstawie przepisów prawa 

podatkowego 

 

 30 zł 

 

  

 

 

 

 18. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 19. Dokonanie wpisu do rejestru 

zwierząt 

 

 26 zł 

 

  

 

 

 

 20. Przyrzeczenie wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) 

 

 98 zł 

 

  

 

 

 

 21. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana 

warunków przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

 

 44 zł 

 

  

 

 

 

 22. Wydanie duplikatu 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) lub przyrzeczenia 

wydania zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

 

 24 zł 

 

  

 

 

 

 23. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 23a. Wydanie informacji o 

nadaniu numeru identyfikacji 

 21 zł 
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podatkowej podmiotowi, o 

którego numer identyfikacji 

podatkowej wystąpiono 

 

 

 

 24. Wydanie duplikatu 

książeczki wojskowej 

 

 28 zł 

 

  

 

 

 

 25. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 26. Decyzja o nabyciu 

obywatelstwa polskiego 

 

 219 zł 

 

  

 

 

 

 27. Decyzja stwierdzająca 

posiadanie lub utratę 

obywatelstwa polskiego 

 

 58 zł 

 

  

 

 

 

 28. Dokonanie wpisu 

zaproszenia cudzoziemca na 

pobyt w Rzeczypospolitej 

Polskiej do ewidencji 

zaproszeń 

 

 27 zł 

 

  

 

 

 

 29. Dokonanie wpisu 

przedstawicielstwa 

przedsiębiorcy zagranicznego 

do rejestru przedstawicielstw 

przedsiębiorców 

zagranicznych 

 

 1000 zł 

 

  

 

 

 

 30. Decyzja w sprawie 

dokonania wpisu statku 

rybackiego do rejestru 

 200 zł 
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statków rybackich 

 

 

 

 31. Decyzja w sprawie 

dokonania zmiany wpisu w 

rejestrze statków rybackich 

 

 100 zł 

 

  

 

 

 

 32. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 33. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 34. Dokonanie wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych 

 

 110 zł 

 

  

 

 

 

 35. Zmiana wpisu do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych: 

 

  

 

 zmiana wpisu do rejestru 

agentów 

ubezpieczeniowych 

obejmująca: 

 

 

 

 1) jeżeli zmiana nastąpi na 

wniosek zakładu ubezpieczeń 

w związku z zawarciem 

umowy agencyjnej z agentem 

ubezpieczeniowym, który 

został wpisany do rejestru na 

uprzedni wniosek innego 

zakładu ubezpieczeń 

2) pozostałe zmiany 

 

 110 zł 

 

 

 

 

55 zł 

 

 1) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, gdy ten nie 

został nadany, numer 

paszportu, dowodu 

osobistego lub innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres 

zamieszkania, numer 

identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer w rejestrze 

przedsiębiorców, firmę 

przedsiębiorcy, pod którą 

wykonywana jest 
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działalność gospodarcza, 

siedzibę i adres - w 

przypadku agenta 

ubezpieczeniowego 

będącego osobą fizyczną 

 

 

 

  

 

  

 

 2) nazwę podmiotu lub firmę, 

siedzibę i adres, numer w 

rejestrze przedsiębiorców - 

w przypadku agenta 

ubezpieczeniowego 

będącego osobą prawną lub 

jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości 

prawnej 

 

 

 

  

 

  

 

 3) imiona i nazwisko, numer 

PESEL lub, gdy ten nie 

został nadany, numer 

paszportu, dowodu 

osobistego lub innego 

dokumentu 

potwierdzającego 

tożsamość, adres 

zamieszkania - w 

przypadku osób 

fizycznych, przy pomocy 

których agent 

ubezpieczeniowy 

wykonuje czynności 

agencyjne 
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 4) numer polisy 

potwierdzającej zawarcie 

umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia 

odpowiedzialności 

cywilnej, datę 

obowiązywania tej umowy 

ubezpieczenia oraz nazwę 

zakładu ubezpieczeń, z 

którym zawarto tę umowę - 

w przypadku agenta 

ubezpieczeniowego 

działającego na rzecz 

więcej niż jednego zakładu 

ubezpieczeń w zakresie 

tego samego działu 

ubezpieczeń, zgodnie z 

załącznikiem do ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o 

działalności 

ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. 

poz. 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615) 

 

 

  

 

  

 

 5) wykreślenie agenta 

ubezpieczeniowego na 

wniosek zakładu 

ubezpieczeń 

 

 

 36. Dokonanie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej: 

 

  

 

 1) dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

prowadzących agencje 

zatrudnienia 
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 1) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o ruchu drogowym 

 

 412 zł 

 

 2) dokonanie wpisu do 

rejestru działalności 

regulowanej podmiotu 

produkującego tablice 

rejestracyjne 

 

 

 2) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 

  

 

  

 

 

 

 a) wyrobu alkoholu etylowego 

 

 11 610 zł 

 

  

 

 

 

 b) wyrobu alkoholu etylowego, 

w przypadku gdy 

przedsiębiorca zadeklaruje 

roczną wielkość produkcji do 

10 000 litrów 100% alkoholu 

 1005 zł 

 

  

 

 

 

 c) oczyszczania alkoholu 

etylowego 

 11 610 zł 

 

  

 

 

 

 d) skażania alkoholu etylowego  11 610 zł 

 

  

 

 

 

 e) odwadniania alkoholu 

etylowego 

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż 

jeden rodzaj działalności, 

opłatę skarbową pobiera się 

od każdego z nich 

 11 610 zł 

 

  

 

 

 

 3) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie 

wytwarzania wyrobów 

tytoniowych 

 11 610 zł 

 

  

 

 

 

 4) podmiotu wykonującego 

działalność w zakresie: 

  

 

  

 

 

 

 a) wyrobu napojów 

spirytusowych 

 11 610 zł 
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 b) rozlewu napojów 

spirytusowych 

 11 610 zł 

 

  

 

 

 

 c) wyrobu lub rozlewu napojów 

spirytusowych, w przypadku 

gdy przedsiębiorca 

zadeklaruje roczną wielkość 

produkcji do 10 000 litrów 

100% alkoholu 

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż 

jeden rodzaj działalności, 

opłatę skarbową pobiera się 

od każdego z nich 

 

 1005 zł 

 

  

 

 

 

 5) podmiotu wykonującego 

działalność kantorową 

 1087 zł 

 

  

 

 

 

 6) podmiotu wykonującego 

działalność gospodarczą na 

podstawie przepisów o 

usługach turystycznych w 

zakresie organizowania 

imprez turystycznych oraz 

pośredniczenia na zlecenie 

klientów w zawieraniu umów 

o świadczenie usług 

turystycznych 

 514 zł 

 

  

 

  7) (uchylony)     

 

 

 8) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

przepisów o środkach 

ochrony roślin w zakresie: 

  

 

  

 

 

 

 a) wprowadzania środków 

ochrony roślin do obrotu lub 

 1135 zł 
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konfekcjonowania tych 

środków 

 

 

 b) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony 

roślin 

 220 zł 

 

  

 

 

 

 c) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony 

roślin 

 616 zł 

 

  

 

 

 

 9) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

ustawy - Prawo pocztowe 

 412 zł 

 

  

 

 

 

 9a) podmiotu wykonującego 

działalność na podstawie 

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach 

 50 zł 

 

  

 

 

 

 10) podmiotu wykonującego 

działalność gospodarczą 

niewymienioną w niniejszym 

ustępie 

 616 zł 

 

  

 

 

 

 [36a. Dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

niebędących przedsiębiorcami 

w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności 

gospodarczej, podmiotu 

wykonującego działalność na 

podstawie przepisów o 

środkach ochrony roślin w 

zakresie: 
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 1) potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony 

roślin 

 220 zł 

 

  

 

 

 

 2) prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony 

roślin 

 616 zł 

 

  

 

 <36a. Dokonanie wpisu do 

rejestru podmiotów 

niebędących przedsiębiorcami 

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 

poz. …), podmiotu 

wykonującego działalność na 

podstawie przepisów o środkach 

ochrony roślin w zakresie: 

1)  potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu 

przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony 

roślin 

2) prowadzenia szkoleń 

w zakresie środków ochrony 

roślin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 zł 

 

 

 

 

 

616 zł> 

 

 

 

 36b. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia do 

prowadzenia badań 

skuteczności działania środka 

ochrony roślin 

 5000 zł 
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 36c. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia do 

prowadzenia badań 

skuteczności działania 

środków ochrony roślin 

 1000 zł 

 

  

 

 

 

 36d. Decyzja w sprawie 

udzielenia upoważnienia do 

opracowywania oceny lub 

uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

ochrony roślin 

 

 1000 zł 

 

  

 

 

 

 36e. Zmiana zakresu 

udzielonego upoważnienia do 

opracowywania oceny lub 

uwag w rozumieniu 

przepisów o środkach 

ochrony roślin 

 

 500 zł 

 

  

 

 

 

 37. Zmiana wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, 

jeżeli: 

 

  

 

 zmiany wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia 

 

 

 

 1) dotyczy ona rozszerzenia 

zakresu działalności 

 

 50% stawek 

określonych 

od wpisu 

 

  

 

 

 

 2) treścią zmiany wpisu, o 

którym mowa w ust. 36 pkt 2 

lub 4, jest kolejny rodzaj 

działalności 

 

 100% stawek 

określonych 

od wpisu 
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 38. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 39. Zgoda na chów i hodowlę 

zamkniętą zwierząt 

niebędących zwierzętami 

gospodarczymi do celów 

zasiedleń lub eksportu 

zwierzyny żywej 

 

 105 zł 

 

  

 

 

 

 40. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 41. Zatwierdzenie programu 

szkolenia osób wykonujących 

określone czynności w ruchu 

zakładu górniczego - od 

każdego programu 

 

 105 zł 

 

  

 

 

 

 42. Zatwierdzenie planów ruchu: 

1) podziemnych zakładów 

górniczych 

 

 1005 zł 

 

  

 

 

 

 2) odkrywkowych zakładów 

górniczych lub zakładów 

górniczych wydobywających 

kopaliny otworami 

wiertniczymi 

 

 805 zł 

 

  

 

 

 

 3) innych zakładów 

 

 505 zł 

 

  

 

 

 

 43. Nadanie uprawnień 

rzeczoznawcy do spraw ruchu 

górniczego: 
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 1) osobie prawnej 

 

 1005 zł 

 

  

 

 

 

 2) osobie fizycznej 

 

 505 zł 

 

  

 

 

 

 44. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 45. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

 

 205 zł 

 

  

 

 

 

 46. Przeniesienie decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia na 

rzecz innej osoby 

 

 105 zł 

 

  

 

 

 

 47. Decyzja zatwierdzająca 

instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów 

 

 505 zł 

 

  

 

 

 

 48. (uchylony) 

 

  

 

  

 

 

 

 48a. Zgoda na podjęcie 

wstrzymanej działalności 

posiadacza odpadów 

 

 100 zł 

 

  

 

 

 

 48b. Zgoda na wznowienie 

użytkowania składowiska 

odpadów 

 

 100 zł 

 

  

 

  48c. Zgoda na wydobywanie     
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 odpadów: 

1) z zamkniętego składowiska 

odpadów nieposiadającego 

instrukcji prowadzenia 

składowiska odpadów 

2) ze zwałowiska odpadów 

 

  

    500 zł 

 

  

 

 

 48d. Zgoda na zamknięcie 

składowiska odpadów lub 

jego wydzielonej części 

 

 500 zł 

 

  

 

 

 

 48e. Decyzja o przeniesieniu 

praw i obowiązków 

wynikających z decyzji 

dotyczących składowiska 

odpadów na rzecz podmiotu 

zainteresowanego przejęciem 

składowiska odpadów 

 

 259 zł 

 

  

 

 

 

 49. Decyzja w sprawie uznania 

wyrobu budowlanego za 

regionalny wyrób budowlany 

 

 155 zł 

 

  

 

 

 

 50. Udostępnienie rzeczoznawcy 

majątkowemu przez 

naczelnika urzędu 

skarbowego informacji 

zawierającej dane o wartości 

nieruchomości - od każdej 

nieruchomości 

 5 zł 

 

 udzielenie informacji w 

związku z wyceną 

dokonywaną przez 

rzeczoznawcę majątkowego 

na zlecenie organu 

administracji publicznej 

 



- 695 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

 

 

 51. Wydanie wypisu lub wyrysu 

ze studium lub planu 

zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

  

 

  

 

 

 

 1) od wypisu: 

 

  

 

  

 

 

 

 a) do 5 stron 

 

 30 zł 

 

  

 

 

 

 b) powyżej 5 stron 

 

 50 zł 

 

  

 

 

 

 2) od wyrysu: 

 

  

 

  

 

 

 

 a) za każdą wchodzącą w skład 

wyrysu pełną lub rozpoczętą 

część odpowiadającą stronie 

formatu A4 

 

 20 zł 

 

  

 

 

 

 b) nie więcej niż 

 

 200 zł 

 

  

 

 

 

 52. Decyzja w sprawie 

zwolnienia od obowiązku 

każdorazowego zdawania 

odpadów i pozostałości 

ładunkowych przed 

opuszczeniem portu 

 

 100 zł 

 

  

 

 

 

 52a. (uchylona) 

 

  

 

  

 

 

 

 52b. (uchylona) 
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 52c. Decyzja o przyznaniu 

dodatkowej zdolności 

połowowej 

 

 45 zł 

 

  

 

 

 

 53. Decyzja inna, niż 

wymieniona w niniejszym 

załączniku, do której mają 

zastosowanie przepisy 

Kodeksu postępowania 

administracyjnego 

 

 10 zł 

 

 1) decyzja umarzająca 

postępowanie lub 

wydawana w postępowaniu 

odwoławczym albo w 

trybie szczególnym 

2) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

mieszkaniowego 

2a) decyzja w sprawie 

przyznania dodatku 

energetycznego w 

rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.) 

 

 

 

  

 

  

 

 3) decyzja w sprawie dotacji 

przedmiotowej na zadania 

w dziedzinie rolnictwa 

 

 

 

  

 

  

 

 4) decyzja wydana przez 

Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej 

w ramach realizacji jego 

zadań w zakresie 

telekomunikacji 



- 697 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

 

 

  

 

  

 

 5) decyzja w sprawie skargi 

pasażera lotniczego na 

naruszenie przez 

przewoźnika lotniczego 

przepisów rozporządzenia 

nr 261/2004/WE z dnia 11 

lutego 2004 r. 

ustanawiającego wspólne 

zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w 

przypadku odmowy 

przyjęcia na pokład albo 

odwołania lub dużego 

opóźnienia lotów, 

uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 

295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 

17.02.2004, s. 1, z późn. 

zm.) 

 

 

 

  

 

  

 

 6) decyzja o przyznaniu 

zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej 
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 7) decyzja zwalniająca z 

obowiązku uzyskania 

zezwolenia na przejazd 

pojazdu nienormatywnego, 

wykonującego przejazd w 

ramach pomocy 

humanitarnej lub 

medycznej 

 

 (części II- IV pominięto) 

 

  

 

  

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 229, 1089 i 1132) 

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, a także:] 

<przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), a także:> 

[a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 

charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,] 

<a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub 

świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 

gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców,> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1914028:part=a4p1:nr=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1914028:part=a4p1l(a):nr=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1914028:part=a4p1l(a):nr=3&full=1
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b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

[c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające 

kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,] 

<c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli 

podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 

13,> 

d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących 

koncentracji; 

2)   związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych 

organizacji; 

3)   przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada 

kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; 

3a)  osobie zarządzającej - rozumie się przez to kierującego przedsiębiorstwem, w 

szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy; 

4)   przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie 

decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie 

tworzą w szczególności: 

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź 

w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 

nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1914028:part=a4p1l(c):nr=3&full=1
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c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 

zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

5)   porozumieniach - rozumie się przez to: 

a)  umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz 

między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, 

b)  uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców 

lub ich związki, 

c)  uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 

6)   (uchylony); 

7)   towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne 

prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane; 

8)   cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże 

handlowe, prowizje i narzuty do cen; 

9)   rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich 

przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za 

substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i 

właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące 

różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji; 

10)  pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu 

zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu 

możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów 

oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli 

jego udział w rynku właściwym przekracza 40%; 

11)  konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą 

wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku 

właściwym; 
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12)  konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585, 1579 i 2255); 

13)  organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich 

związków organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów 

konsumentów; organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na 

zasadach ogólnych, o ile dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych; 

14)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę; 

15)  (uchylony); 

16)  przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania 

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłaszane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów; 

16a)  roku obrotowym - rozumie się przez to rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 61); 

17)  tajemnicy przedsiębiorstwa - rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.); 

18)  Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów; 

19)  (uchylony); 

20)  rozporządzeniu nr 1/2003/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 1/2003/WE 

z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 

ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003, str. 1; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 02, str. 205); 

21)  rozporządzeniu nr 139/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 

139/2004/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

(Dz. Urz. UE L 024 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

08, t. 03, str. 40); 
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22)  rozporządzeniu nr 2006/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 

współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów ("Rozporządzenie w sprawie współpracy w 

dziedzinie ochrony konsumentów") (Dz. Urz. UE L 364 z 09.12.2004). 

 

[Art. 105l. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 

1948, 1997 i 2255).] 

<Art. 105l. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 105q. 

Do przeszukania, o którym mowa w art. 105n, stosuje się odpowiednio przepisy: 

1)   art. 105a ust. 2-7, art. 105b, art. 105d-105h, art. 105j i art. 105k; 

[2)   art. 80a ust. 1 i art. 80b zdanie pierwsze ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale;] 

<2) art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców – w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale;> 

3)   art. 180, art. 224 § 1, art. 225 i art. 226 oraz art. 236a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego; sądem właściwym na potrzeby stosowania tych przepisów 

jest sąd ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387) 
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Art. 5. 

1. Producenci i handlowcy są obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. 

2. Producenci i handlowcy w zależności od przedmiotu wykonywanej działalności, struktury 

produkcji lub struktury przywozu tworzą zapasy obowiązkowe: 

1)   ropy naftowej; 

2)   paliw. 

3. Producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, 

z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w wielkości odpowiadającej iloczynowi: 

1)   76 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - do 

dnia 31 grudnia 2014 r.; 

2)   68 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 1 stycznia 2015 r.; 

3)   63 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 31 marca 2016 r.; 

4)   60 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 1 października 2016 r.; 

5)   57 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 31 marca 2017 r.; 

6)   53 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw 

zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym - od 

dnia 31 grudnia 2017 r. 

3a. Producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw 

w zakresie gazu płynnego (LPG) w wielkości odpowiadającej iloczynowi 30 dni i średniej 

dziennej produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu, zrealizowanych przez 

producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym. 

3b. Producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, z 

wyłączeniem gazu płynnego (LPG), obliczając ich ilość na dany rok kalendarzowy na 
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podstawie wielkości produkcji paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), lub przywozu 

ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym: 

1)   w przypadku ropy naftowej - minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw, z wyłączaniem gazu płynnego (LPG), w zakresie ropy naftowej 

oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ZOr -  minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie ropy 

naftowej wyrażoną w jednostkach wagowych, 

P -    wielkość przywozu ropy naftowej i ilość ropy naftowej wprowadzonej na rynek krajowy 

z zapasów obowiązkowych w wyniku ich interwencyjnego uwolnienia w poprzednim 

roku kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, 

G -    ilość ropy naftowej wykorzystanej do produkcji paliw w poprzednim roku 

kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, 

O -    pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których mowa w 

ust. 6, wyrażone w jednostkach wagowych, 

R -    liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, 

H -    wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu 

płynnego (LPG), wyrażoną w liczbie dni średniej dziennej wielkości przywozu ropy 

naftowej, określonej w ust. 3 dla danego roku kalendarzowego, 

W -    współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w 

zakresie ropy naftowej o rezerwę określoną w art. 3 ust. 4, wynoszący 1,1; 

2)   ilość ropy naftowej, oznaczonej symbolem "G", o której mowa w pkt 1, oblicza się 

według wzoru: 

G = P × U 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

P -    wielkość przywozu ropy naftowej i ilość ropy naftowej wprowadzonej na rynek krajowy 

z zapasów obowiązkowych w wyniku ich interwencyjnego uwolnienia w poprzednim 

roku kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, 

U -    współczynnik uzysku paliw z ropy naftowej przerobionej przez poszczególnych 

producentów w poprzednim roku kalendarzowym; 
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3)   w przypadku paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) - minimalną wielkość zapasów 

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie paliw, z wyłączeniem gazu płynnego 

(LPG), oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ZOp -  minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie 

paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach objętościowych, w 

temperaturze referencyjnej 15°C (288°K), 

P -    wielkość produkcji i przywozu paliw oraz ilość paliw wprowadzonych na rynek krajowy 

z zapasów obowiązkowych w wyniku ich interwencyjnego uwolnienia, z wyłączeniem 

gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach objętościowych, w temperaturze 

referencyjnej 15°C (288°K) w poprzednim roku kalendarzowym, 

O -    pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których mowa w 

ust. 6, wyrażone w jednostkach objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15°C 

(288°K), 

R -    liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, 

H -    wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu 

płynnego (LPG), wyrażoną w liczbie dni średniej dziennej produkcji lub przywozu paliw, 

określonej w ust. 3 dla danego roku kalendarzowego, 

W -    współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w 

zakresie paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), o rezerwę określoną w art. 3 ust. 4, 

wynoszący 1,1. 

3c. Producent dokonuje obliczeń wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w zakresie ropy naftowej, stosując 

własne współczynniki uzysku paliw z poprzedniego roku kalendarzowego. 

3d. Handlowiec przywożący ropę naftową na rzecz producenta dokonuje obliczeń wymaganej 

ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego 

(LPG), w zakresie ropy naftowej, stosując współczynniki uzysku paliw producenta, na 

rzecz którego dokonuje przywozu ropy naftowej, z poprzedniego roku kalendarzowego. 

3e. Producent niezwłocznie przekazuje handlowcom przywożącym ropę naftową na jego 

rzecz pisemne oświadczenie o poziomie współczynnika uzysku paliw z roku 

poprzedniego. 
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3f. Do wielkości produkcji, o której mowa w ust. 3b, wlicza się paliwa przetworzone w 

drodze mieszania paliw lub komponentów. 

3g. Producent przetwarzający paliwa poprzez procesy mieszania tworzy zapasy obowiązkowe 

ropy naftowej lub paliw w ilościach, dla których podstawę obliczeń stanowi suma 

wielkości przywozu paliwa lub komponentów oraz wielkości dodatków zużytych w 

procesie uszlachetniania i mieszania. 

3h. Producent wytwarzający paliwa poprzez przerób ropy naftowej, kondensatu gazu 

ziemnego (NGL), półproduktów rafineryjnych i innych węglowodorów, będący 

równocześnie handlowcem, tworzy zapasy w postaci: 

1)   ropy naftowej - od ilości przywiezionej ropy naftowej, pomniejszonej o masę frakcji 

wykorzystanych jako surowiec do produkcji paliw, zgodnie z własnym współczynnikiem 

uzysku paliw, 

2)   paliw - od ilości paliw wyprodukowanych z przywiezionej ropy naftowej, kondensatu 

gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafineryjnych i innych węglowodorów 

przywiezionych oraz od ilości paliw sprowadzonych w ramach przywozu 

- w ilościach obliczonych zgodnie z wzorami, o których mowa w ust. 3b. 

3i. Producent paliw, przetwarzający je poprzez procesy mieszania, od których poprzedni 

krajowy producent lub handlowiec tworzy zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, 

tworzy zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, dla których podstawą obliczeń jest 

różnica między ilością produktu końcowego i tą ilością paliw, od której zapasy ropy 

naftowej lub paliw tworzy poprzedni producent lub handlowiec. 

3j. Podstawą obliczenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o których 

mowa w ust. 3i, jest oświadczenie producenta lub handlowca przekazane producentowi, 

który przeznacza nabyte paliwa lub ich komponenty do dalszego przetwarzania. 

Oświadczenie to zawiera w szczególności: 

1)   nazwę i adres producenta lub handlowca; 

[2)   numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer akcyzowy, jeżeli 

producent lub handlowiec takie posiada;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer akcyzowy, jeżeli producent lub 

handlowiec takie posiada;> 
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3)   określenie ilości odsprzedanej ropy naftowej lub paliw, od której producent lub 

handlowiec dokonujący odsprzedaży paliw utworzy zapasy obowiązkowe ropy naftowej 

lub paliw; 

4)   zobowiązanie do utworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw od ilości 

paliw lub komponentów odsprzedanych w celu dalszego ich przetwarzania. 

3k. Producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w zakresie 

gazu płynnego (LPG), ustalając ich ilość na dany rok kalendarzowy na podstawie 

wielkości produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym. Minimalną wielkość 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie gazu płynnego (LPG) 

oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ZOLPG -      minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w zakresie 

gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach wagowych, 

P -          wielkość produkcji i przywozu gazu płynnego (LPG) oraz ilość gazu płynnego 

(LPG) wprowadzonego na rynek krajowy z zapasów obowiązkowych w wyniku ich 

interwencyjnego uwolnienia w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w 

jednostkach wagowych, 

O -          pomniejszenia odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego, o których 

mowa w ust. 6, wyrażone w jednostkach wagowych, 

R -          liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, 

W -          współczynnik powiększenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w 

zakresie gazu płynnego (LPG), o rezerwę określoną w art. 3 ust. 4, wynoszący 1,1. 

3l. Przy obliczaniu ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw uwzględnia się 

tylko dodatki dodane do paliw lub z nimi zmieszane. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Wielkość produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw stanowiące podstawę 

obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej pomniejsza się odpowiednio o ilości: 

1)   ropy naftowej lub paliw wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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2)   paliw przeznaczonych na międzynarodowy bunkier morski, 

3)   paliw wyprodukowanych z olejów odpadowych, 

4)   ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na odtworzenie zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw, 

5)   paliw przeznaczonych na zużycie własne przez producenta w procesie technologicznym 

przerobu ropy, 

6)   paliw wyprodukowanych z ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL) i innych 

węglowodorów wydobytych w kraju lub z obszaru morskiego należącego do krajowej 

strefy ekonomicznej, 

7)   biokomponentów dodanych do paliw przez producenta w procesie ich produkcji 

- pod warunkiem potwierdzenia tych ilości dokumentami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6a. 

6a. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

dokumentów potwierdzających ilości ropy naftowej, paliw lub biokomponentów, o 

których mowa w ust. 6, uprawniające do pomniejszenia wielkości produkcji paliw lub 

przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na 

dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz 

obliczenia opłaty zapasowej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kontroli nad 

zapasami obowiązkowymi ropy naftowej lub paliw oraz konieczność zapewnienia 

rzetelności obliczeń dokonywanych przez producentów i handlowców, a także możliwość 

dokonania kontroli poprawności tych obliczeń. 

7. (uchylony). 

8. Utworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców zapasy obowiązkowe ropy 

naftowej lub paliw stanowią ich majątek, chyba że z umów, o których mowa w art. 11 ust. 

1 lub w art. 11a ust. 5, wynika, że zapasy te stanowią majątek przyjmującego zlecenie. 

9. Ilość utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw dostosowuje się 

do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do poziomu wynikającego z obliczeń 

wykonanych odpowiednio zgodnie z ust. 3b lub 3k. 

 

Art. 13. 

 1. Tworzy się rejestr systemu zapasów interwencyjnych, zwany dalej "rejestrem". 

1a. Rejestr składa się z rejestru: 

1)   producentów i handlowców; 



- 709 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   zapasów interwencyjnych; 

3)   zapasów specjalnych. 

2. Rejestr prowadzi Prezes Agencji. 

2a. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym. 

3. Rejestr producentów i handlowców zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie producenta lub handlowca; 

2)   niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca; 

3)   informacje o zawartych przez producenta lub handlowca umowach o magazynowanie 

oraz umowach, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 i art. 11a ust. 5; 

3a)   numer w rejestrze podmiotów przywożących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest on wymagany; 

4)    numer koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej 

"Prezesem URE", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne - w przypadku gdy jest ona wymagana. 

3a. Rejestr producentów i handlowców w części zawierającej: 

1)   oznaczenie producenta lub handlowca oraz dane dotyczące jego adresu siedziby, adresu 

zakładu głównego i adresu do doręczeń, 

2)   wskazanie przedmiotu wykonywanej działalności, z której wynika wpis do rejestru, 

[3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer akcyzowy nadany przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego,] 

<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy nadany przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego,> 

4)   numer, rodzaj i okres obowiązywania koncesji na produkcję paliw lub obrót paliwami z 

zagranicą, 

5)   numer w rejestrze podmiotów przywożących, 

6)   informacje o rodzajach produkowanych lub przywożonych surowców lub paliw, 

7)   informacje o wykreśleniu z rejestru 

- jest rejestrem jawnym udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 

3b. Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera w szczególności: 

1)   wskazanie ilości zapasów interwencyjnych, właścicieli tych zapasów oraz postaci, w 

której zapasy te są utrzymywane, 

2)   oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1913730&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1913730&full=1
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- z wyłączeniem informacji dotyczących zapasów specjalnych. 

3c. Rejestr zapasów specjalnych zawiera informacje dotyczące zapasów specjalnych oraz 

zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów 

specjalnych w rozumieniu art. 9 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 

r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów 

ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9), 

zwanej dalej "dyrektywą 2009/119/WE", w szczególności: 

1)   wskazanie ilości tych zapasów; 

2)   państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których zapasy są utrzymywane; 

3)   produktów naftowych, w których zapasy te są utrzymywane; 

4)   oznaczenie miejsc magazynowania tych zapasów. 

4. Prezes Agencji przekazuje w formie elektronicznej Prezesowi URE, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, Prokuratorowi Generalnemu oraz 

Komendantowi Głównemu Policji wykaz producentów lub handlowców wpisanych do 

rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu. Wykaz zawiera informacje, o których 

mowa w ust. 3a. 

5. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru, 

2)   dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub 

wykreślenia z rejestru, 

3)   wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru, 

4)   sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 

1 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości i aktualności danych zawartych w 

rejestrze, ujednolicenia formy składania wniosków o dokonanie wpisu i o wykreślenie z 

rejestru oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nadzoru nad systemem zapasów 

i możliwość udostępniania danych zawartych w rejestrze zainteresowanym podmiotom. 

6. Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a, 

stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być udostępnione jedynie na żądanie 

organów władzy publicznej dla celów prowadzonych przez nie postępowań lub innym 

organom, w tym organizacjom międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek wynika z 

ustawy, umowy międzynarodowej albo przepisów Unii Europejskiej. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.794615:part=a9&full=1
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7. Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrach przechowuje się przez okres co 

najmniej 5 lat od dnia dokonania wpisu. 

8. Do dnia 25 lutego każdego roku Prezes Agencji przesyła Komisji Europejskiej skrócony 

odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, zawierający wskazanie ilości zapasów 

interwencyjnych i postaci, w których są one utrzymywane - według stanu na dzień 31 

grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. 

9. Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji przesyła jej pełny odpis rejestru, o 

którym mowa w ust. 1a pkt 2, lub rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, w terminie 15 

dni od dnia otrzymania wniosku. Odpis nie obejmuje oznaczenia miejsc magazynowania 

zapasów interwencyjnych. 

10. Informacje zawierające oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych, o 

których mowa w ust. 3b pkt 2, udostępnia się osobom upoważnionym przez Komisję 

Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b. 

11. Osoby upoważnione przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym 

mowa w art. 29b, mają prawo wglądu do rejestru. 

 

Art. 14. 

1. Podmioty zamierzające podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub 

przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru w 

terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej 

działalności. 

1a. W przypadku pozyskania przez Prezesa Agencji informacji o podjęciu przez podmiot 

działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, pomimo 

niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa ten podmiot 

do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z 

pouczeniem, że niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi niedopełnienie 

obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru. 

1b. W przypadku niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1a, Prezes Agencji 

dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera: 

1)   firmę producenta lub handlowca; 

[2)   oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer 

akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli producent lub 
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handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca, jeżeli producent 

lub handlowiec taki posiada, oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością 

producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer innego 

dokumentu tożsamości;] 

<2) oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer 

akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli producent 

lub handlowiec taki posiada, oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością 

producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer 

dokumentu tożsamości;> 

3)   oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca; 

4)   oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż 

siedziba producenta lub handlowca; 

5)    oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności; 

6)    wskazanie daty rozpoczęcia działalności; 

7)   dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju 

tych paliw, planowanych na dany rok; 

8)   dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do 

utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw; 

9)   oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw 

lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy producent lub 

handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie ustalił miejsca ich 

magazynowania; 

9a)   numer w rejestrze podmiotów przywożących, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest on wymagany; 

10)   numer koncesji udzielonej przez Prezesa URE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest ona wymagana. 

3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji 

niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi 

niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru. 

4. Prezes Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru, jeżeli: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1913730&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1913730&full=1
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1)    prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub handlowca określonej 

we wniosku działalności; 

2)   (uchylony). 

Art. 21b. 

. 1. Koszty tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych ponoszą producenci i handlowcy, 

uiszczając opłatę zapasową. 

2. Opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru: 

 

Oz = (Wh lub Wpr) × U 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz - opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG); 

Wh - sumę wielkości przywozu paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) dokonanego w 

danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w 

danym miesiącu kalendarzowym wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem 

współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4, przeliczoną 

na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; 

Wpr - wielkość produkcji paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) w danym miesiącu 

kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu 

kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników 

określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4, przeliczoną na ekwiwalent 

ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; 

U - stawkę opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej określoną w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 9. 

2a. Producent paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzający paliwa poprzez 

procesy mieszania, będący jednocześnie handlowcem, oblicza opłatę zapasową, 

przyjmując za jej podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością, 

która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez niego opłaty zapasowej z tytułu 

przywozu. 

2b. Producent paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzający paliwa poprzez 

procesy mieszania, oblicza opłatę zapasową, przyjmując za jej podstawę różnicę 

pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością, która stanowiła już podstawę 

obliczenia i zapłaty przez niego opłaty zapasowej. 
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3. Producent paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzający je poprzez procesy 

mieszania, które nabył od poprzedniego producenta lub handlowca i których ilość 

stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta 

lub handlowca, oblicza opłatę zapasową, przyjmując za podstawę jej obliczenia różnicę 

pomiędzy ilością produktu końcowego i tą ilością paliw, która stanowiła podstawę 

obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub handlowca. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, poprzedni producent lub handlowiec przekazuje 

producentowi paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), przetwarzającemu je przez 

procesy mieszania oświadczenie o obliczeniu i zapłacie opłaty zapasowej zawierające w 

szczególności: 

1) nazwę i adres producenta lub handlowca; 

[2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca, 

jeżeli takie posiada;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca, jeżeli taki 

posiada;> 

3) ilość sprzedanych paliw stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej; 

4) wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej. 

5. Opłatę zapasową dla gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru: 

 

OL = (Gh lub Gpr) × Z 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

OL - opłatę zapasową dla gazu płynnego (LPG); 

Gh - wielkość przywozu gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu 

kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu 

kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych; 

Gpr - wielkość produkcji gazu płynnego (LPG) w danym miesiącu kalendarzowym 

pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu kalendarzowym, 

wyrażoną w jednostkach wagowych; 

Z - stawkę opłaty za tonę gazu płynnego (LPG) określoną w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 9. 
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5a. Producent gazu płynnego (LPG) przetwarzający go poprzez procesy mieszania będący 

jednocześnie handlowcem oblicza opłatę zapasową, przyjmując za jej podstawę różnicę 

pomiędzy ilością wyprodukowanych paliw i tą ilością gazu płynnego (LPG), która 

stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty przez niego opłaty zapasowej z tytułu 

przywozu. 

5b. Producent gazu płynnego (LPG) przetwarzający go poprzez procesy mieszania oblicza 

opłatę zapasową, przyjmując za jej podstawę różnicę pomiędzy ilością wyprodukowanych 

paliw i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła już podstawę obliczenia i zapłaty 

przez niego opłaty zapasowej. 

6. Producent gazu płynnego (LPG), przetwarzający go poprzez procesy mieszania, który 

nabył od poprzedniego producenta lub handlowca gaz płynny (LPG), którego ilość 

stanowiła podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta 

lub handlowca, oblicza opłatę zapasową, przyjmując za podstawę jej obliczenia różnicę 

pomiędzy ilością produktu końcowego i tą ilością gazu płynnego (LPG), która stanowiła 

podstawę obliczenia i zapłaty opłaty zapasowej przez poprzedniego producenta lub 

handlowca. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, poprzedni producent lub handlowiec przekazuje 

producentowi gazu płynnego (LPG), przetwarzającemu go przez procesy mieszania 

oświadczenie o obliczeniu i zapłacie opłaty zapasowej zawierające w szczególności: 

1) nazwę i adres producenta lub handlowca; 

[2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca, 

jeżeli takie posiada;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta lub handlowca, jeżeli taki 

posiada;> 

3) ilość sprzedanego gazu płynnego (LPG) stanowiącą podstawę obliczenia i zapłaty opłaty 

zapasowej; 

4) wysokość oraz termin zapłaty opłaty zapasowej. 

8. Maksymalne stawki opłaty zapasowej nie mogą być wyższe od: 

1) 90 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej; 

2) 160 zł za tonę gazu płynnego (LPG). 

9. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty 

zapasowej, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność utworzenia i 



- 716 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

utrzymywania zapasów agencyjnych na poziomie wymaganym zgodnie z art. 21a ust. 1 

oraz planowane do poniesienia lub poniesione przez Agencję koszty, o których mowa w 

ust. 10 i 11, związane z utworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych. 

10. Określając wysokość stawki opłaty zapasowej dla paliw, z wyłączeniem gazu płynnego 

(LPG), minister właściwy do spraw energii bierze pod uwagę: 

1) koszty: 

a) zakupu ropy naftowej lub paliw na zapasy agencyjne, z wyłączeniem zapasów 

agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), w tym również na zakup ropy 

naftowej lub paliw na zapasy agencyjne, z wyłączeniem zapasów agencyjnych 

tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), na następny rok kalendarzowy w związku z 

wynikającym z art. 5 ust. 3 obniżaniem w następnym roku kalendarzowym poziomu 

zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 21c ust. 2, 

b) magazynowania zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych tworzonych 

w zakresie gazu płynnego (LPG), 

c) wymiany i zamiany zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych 

tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), w tym kosztów ich przemieszczania, 

d) ubezpieczenia zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych tworzonych w 

zakresie gazu płynnego (LPG), 

e) wykonywania przez Prezesa Agencji umów zlecenia zadań w zakresie tworzenia i 

utrzymywania zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych tworzonych w 

zakresie gazu płynnego (LPG), 

f) odtworzenia zapasów agencyjnych, z wyłączeniem zapasów agencyjnych tworzonych w 

zakresie gazu płynnego (LPG), w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia, 

g) budowy magazynów przez Agencję na potrzeby zapasów agencyjnych, z wyłączeniem 

zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG); 

2) wysokość wpływów z opłaty zapasowej w danym roku kalendarzowym. 

11. Określając wysokość stawki opłaty zapasowej dla gazu płynnego (LPG), minister 

właściwy do spraw energii bierze pod uwagę: 

1) koszty: 

a) zakupu ropy naftowej lub paliw na zapasy agencyjne tworzonych w zakresie gazu 

płynnego (LPG), 

b) magazynowania zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 



- 717 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

c) wymiany i zamiany zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

w tym kosztów ich przemieszczania, 

d) ubezpieczenia zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

e) wykonywania przez Prezesa Agencji umów zlecenia zadań w zakresie tworzenia i 

utrzymywania zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG), 

f) odtworzenia zapasów agencyjnych tworzonych w zakresie gazu płynnego (LPG) w 

przypadku ich interwencyjnego uwolnienia, 

g) budowy magazynów przez Agencję na potrzeby zapasów agencyjnych tworzonych w 

zakresie gazu płynnego (LPG); 

2) wysokość wpływów z opłaty zapasowej w danym roku kalendarzowym. 

12. Producenci i handlowcy są obowiązani wpłacać opłatę zapasową w terminie do ostatniego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub przywóz 

paliw, na rachunek Funduszu, o którym mowa w art. 28a. 

13. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do należności z tytułu opłaty zapasowej stosuje 

się odpowiednio przepisy działu III oraz działu V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935) z wyłączeniem 

przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania 

płatności na raty. 

14. Organem właściwym w sprawie opłaty zapasowej jest Prezes Agencji, któremu 

przysługują uprawnienia organu podatkowego, określone w dziale III oraz w dziale V 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Od decyzji wydanych przez 

Prezesa Agencji w sprawie opłaty zapasowej służy odwołanie do ministra właściwego do 

spraw energii. 

15. Do egzekucji należności Funduszu, o którym mowa w art. 28a, z tytułu opłaty zapasowej 

stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

16. Obowiązek zapłaty opłaty zapasowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od dnia, w 

którym opłata ta stała się wymagalna. 

 

Art. 29b. 

1. Przeglądu zapasów interwencyjnych dokonują osoby upoważnione przez Komisję 

Europejską do przeprowadzania przeglądów tych zapasów. 
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2. W przeglądzie zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć 

przedstawiciele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz osoby upoważnione 

przez ministra właściwego do spraw energii. 

3. Producenci i handlowcy oraz inne podmioty utrzymujące zapasy interwencyjne lub będące 

w posiadaniu informacji dotyczących zapasów interwencyjnych: 

1)   udzielają wyjaśnień, 

2)   zapewniają wgląd do dokumentów dotyczących zapasów interwencyjnych, 

3)   umożliwiają wstęp do miejsc magazynowania tych zapasów 

- osobom, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Osoby uczestniczące w przeglądzie zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ust. 1, 

obowiązane są do złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji na temat 

danych właścicieli zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa pod rygorem odpowiedzialności karnej. Obowiązek 

zachowania tej tajemnicy jest nieograniczony w czasie. 

5. Podczas przeglądu zapasów interwencyjnych nie przetwarza się danych osobowych. 

Wszelkie dane zebrane podczas tego przeglądu są niezwłocznie usuwane. 

[6. Do przeglądu zapasów interwencyjnych przeprowadzanego przez osoby upoważnione 

przez Komisję Europejską nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<6. Do przeglądu zapasów interwencyjnych przeprowadzanego przez osoby 

upoważnione przez Komisję Europejską nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668 i 1566) 

 

Art. 32. 

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę przestrzegania 

przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów 

oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin w 

sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1
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2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu podmiotów stosujących i 

przechowujących nawozy i środki wspomagające uprawę roślin oraz jest przeprowadzana 

w oparciu o coroczną analizę ryzyka albo na wniosek zainteresowanych podmiotów. 

[3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 2, niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), przepisy rozdziału 5 

tej ustawy stosuje się odpowiednio.] 

<3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 2, niebędących przedsiębiorcami 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …), przepisy rozdziału 5 tej ustawy stosuje się odpowiednio.> 

4. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest uprawniony do wykorzystania danych 

zgromadzonych w ewidencji gospodarstw rolnych, o której mowa w przepisach ustawy z 

dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), na potrzeby realizacji 

zadań określonych w ust. 1. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4, są udostępniane nieodpłatnie, na wniosek wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska. 

6. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma dostęp do danych, o których mowa w ust. 4, 

i wykorzystuje udostępnione dane do realizacji zadań określonych w ust. 1. 

7. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach prowadzonej przez siebie kontroli 

może powierzyć wykonanie badań agrochemicznych okręgowej stacji chemiczno-

rolniczej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282) w  

 

Art. 6. 

1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do: 

1)   zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1985239&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1952169&full=1
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[2)   podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak 

obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819);] 

<2) podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach 

jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

3)   podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, 

a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1842, z późn. zm.); 

4)   
(2)

 korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 

60); 

5)   korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), chyba że umowa 

międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej 

korzystne; 

6)   ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów 

jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.); 

7)   bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych; 

8)   pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem 

zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa. 

2. Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwierdzono pochodzenie polskie zgodnie z 

ustawą o repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002460&full=1
javascript:void(0)
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1905295&full=1
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udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów 

terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą. 

3. Posiadacz Karty Polaka podejmujący kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla 

cudzoziemców w odrębnych przepisach. 

4. Przepis ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2017 r. poz. 489, 624, 777, 952 i 1428)  

 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

2)   bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 

dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 

wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu 

przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

a)  braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą; 

3)   dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie 

tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna; 

4)   dochodzie - oznacza to dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach 

rodzinnych; 

5)   dochodzie rodziny - oznacza to dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o 

świadczeniach rodzinnych; 
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5a)  
(1)

 dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z zastrzeżeniem 

art. 9 ust. 3-4b; 

6)    instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te 

zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie; 

7)   nienależnie pobranym świadczeniu - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

a)  wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie 

wypłaty świadczenia w całości lub w części, 

b)  przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę 

pobierającą te świadczenia, 

c)  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono 

nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania 

uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia, 

d)  wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, 

niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości 

otrzymanych w tym okresie alimentów, 

e)  (uchylona), 

f)  wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał 

tę decyzję, 

g)  
(2)

 wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu - po 

ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b; 

8)   okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku 

kalendarzowego; 

9)   organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego; 

10)  organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej; 
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11)  osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna; 

12)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 

uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby 

uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku 

do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 

oraz z 2017 r. poz. 60) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 

i 972), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się: 

a)  dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

b)  dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 

c)  (uchylona), 

d)  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

13)  
(3)

 szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy; 

14)   szkole wyższej - oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

15)  (uchylony); 

15a)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 
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produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej; 

16)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)   stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

17)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, 

[e)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255),] 

<e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

jej wykonywania w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 

106, 138 i …),> 

ea)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń, 

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1923894:part=a2p16l(a):nr=4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1923894:part=a2p16l(b):nr=5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1923894:part=a2p16l(c):nr=6&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1923894:part=a2p16l(c):nr=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a14(a)u1(d)&full=1


- 725 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

g)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

h)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

i)   utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 60); 

18)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

[e)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej,] 

<e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.> 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i)   uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 49 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 138)  

Art. 40. 

1. Zarządzający portem lub obiektem portowym realizuje zadania, o których mowa w art. 38 i 

art. 39, przez jednostkę ochrony portu lub obiektu portowego. 
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2. W przypadku gdy zadania jednostki ochrony portu lub obiektu portowego wykonuje 

przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia, pracownicy tego przedsiębiorcy powinni być przeszkoleni w zakresie 

ochrony żeglugi i portów, w tym w zakresie wykonywania dodatkowych uprawnień, 

wynikających z ust. 4. Przeszkolenie zapewnia zarządzający portem lub obiektem 

portowym w porozumieniu z przedsiębiorcą. 

3. Jednostka ochrony portu lub obiektu portowego wykonuje zadania wynikające 

odpowiednio z planu ochrony portu lub obiektu portowego, w szczególności w zakresie: 

1)   kontroli przepustek wydawanych przez zarządzających portem lub obiektem portowym; 

2)   prowadzenia kontroli dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie; 

3)   ujęcia i przekazania Policji osoby naruszającej ochronę; 

4)   ochrony obszarów o ograniczonym dostępie; 

5)   czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia. 

4. Pracownik jednostki ochrony portu lub obiektu portowego przy wykonywaniu zadań z 

zakresu ochrony żeglugi i portów, niezależnie od uprawnień określonych w ustawie z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ma prawo do: 

1)   niedopuszczenia do wejścia na obszar lub do obiektu podlegającego ochronie osoby 

nieposiadającej wymaganych uprawnień; 

2)   kontroli manualnej i przeglądania zawartości bagażu; 

3)   stosowania urządzeń technicznych do wykrywania przedmiotów lub substancji, o których 

mowa w art. 41 ust. 1. 

5. Kontrola manualna jest zespołem czynności wykonywanych ręcznie bez ingerencji w 

wewnętrzne powłoki ciała oraz w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu 

naruszenie intymności, w celu wykrycia w odzieży lub na ciele oraz w przedmiotach 

osobistych osoby kontrolowanej przedmiotów lub substancji, o których mowa w art. 41 

ust. 1. 

6. Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością jednostki ochrony portu lub 

obiektu portowego w zakresie określonym w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia oraz niniejszej ustawie. 

7. Nadzór, o którym mowa w ust. 6, polega na: 

1)   realizacji czynności określonych w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia; 
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2)   kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji organizacji i przebiegu ochrony oraz 

zgodności sprawowanej ochrony z prowadzoną dokumentacją ochronną; 

3)   kontroli sposobu zabezpieczenia broni palnej i amunicji oraz środków przymusu 

bezpośredniego oraz zgodności ewidencji broni palnej, amunicji i środków przymusu 

bezpośredniego ze stanem faktycznym. 

8. Do zarządzającego portem stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 ust. 3 i art. 50a ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

[9. Funkcjonariuszowi Policji przysługuje prawo do wykonywania czynności, o których mowa 

w art. 40 ust. 7, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, o którym 

mowa w art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).] 

<9. Funkcjonariuszowi Policji przysługuje prawo do wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 40 ust. 7, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

10. Przeprowadzenie kontroli przez jednostkę ochrony portu lub obiektu portowego nie 

wyklucza przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem ochrony statku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 

2216 oraz z 2018 r. poz. 137) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1 – 23a)  

[23b) pośredniczący podmiot tytoniowy - podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą 

na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 

1961 i 1997) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go 

na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, 

który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych;] 
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<23b) pośredniczący podmiot tytoniowy – podmiot posiadający miejsce zamieszkania 

lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) lub przedsiębiorca zagraniczny, który 

wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych;> 

23c)  finalny nabywca węglowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

węglowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym; 

23d)  pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub 

b)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

objętych zerową stawką akcyzy, lub 

d)  będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji 

opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub 

e)  będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na 

rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub 

f)  będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 
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zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji 

opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub 

g)  będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu 

rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym 

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności;
(5)

  

24)   (uchylony); 

25)  miejsce importu - miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się importowane 

wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa 

celnego; 

26)  System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-

AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, 

o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do 

skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.); 

27)  raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy zostało zakończone; 

28)  dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak raport 

odbioru, stanowiący dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, stosowany, gdy System jest 

niedostępny; 

29)  raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że w 

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone; 

30)  dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak raport 

wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów 
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akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, 

stosowany, gdy System jest niedostępny; 

30a)  
(6)

 alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - wydane 

przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy państwa 

członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę albo że zostały 

wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, zawierające w szczególności 

określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, datę 

ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a także dane 

identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie organu celnego, 

który nadzorował ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej, wraz z danymi 

identyfikacyjnymi podmiotu, który dokonał ich eksportu; 

31)  podmiot wysyłający - podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy; 

32)  podmiot odbierający - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego 

odbiorcę, nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia 

poboru akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy; 

33)  procesy mineralogiczne - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem 

DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu 

Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej 

klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 

24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, 

str. 177, z późn. zm.); 

34)  
(7)

 papierosy elektroniczne - urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku 

służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów 

elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki; 
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35)  
(8)

 płyn do papierosów elektronicznych - roztwór przeznaczony do wykorzystania w 

papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego 

roztworu zawierającą glikol lub glicerynę; 

36)  
(9)

 wyroby nowatorskie - wyroby będące: 

a)  mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy, 

b)  mieszaniną, o której mowa w lit. a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów 

elektronicznych 

- inne niż wyroby, o których mowa w art. 98 ust. 1 i art. 99a ust. 1, które dostarczają aerozol 

bez spalania mieszaniny. 

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii 

złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach 

Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

3. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.) Republika 

Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich 

terytoriach, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, terytoria te będą uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz 

francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

Art. 10. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu 

faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią 

inaczej. 

1a. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju 

powstaje z dniem wydania wyrobów węglowych, w tym także przewoźnikowi, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. 
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1b. Jeżeli sprzedaż wyrobów węglowych jest potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy 

powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu od dnia wydania 

wyrobów węglowych. 

2. Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem powstania 

długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 

3. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały 

wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych. 

4. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z 

dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. 

dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym lub od dnia wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy 

wyroby akcyzowe przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego. 

5. 
(21)

 Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez 

podatnika. 

5a. 
(22)

 Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4a, powstaje w dniu ich przemieszczenia 

na terytorium kraju. 

6. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonanego przez osobę fizyczną nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, przeznaczonych na 

cele handlowe, o których mowa w art. 34, powstaje w dniu ich przemieszczenia na 

terytorium kraju. 

7. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego za 

pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 79 ust. 1, powstaje z 

dniem odbioru dostarczonych wyrobów akcyzowych przez odbiorcę na terytorium kraju. 
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8. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 8 

ust. 2 pkt 3 i ust. 5, powstaje z dniem wydania ich nabywcy. 

9. Jeżeli sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, powinna być potwierdzona fakturą, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. 

dniu, licząc od dnia wydania wyrobu akcyzowego. 

10. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tych 

wyrobów, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. W przypadku organów administracji rządowej, które weszły w posiadanie wyrobów 

akcyzowych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 4, podlegających na mocy przepisów 

odrębnych czynnościom określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji wykonywanym przez te organy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 

zużycia lub sprzedaży przez nie tych wyrobów. 

12. Na żądanie nabywcy podatnik akcyzy wykazuje w fakturze lub oświadczeniu załączanym 

do faktury kwotę akcyzy zawartą w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej 

fakturze. 

13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, powinno zawierać: 

[1)   dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, a także 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON;] 

<1) dane dotyczące podatnika, w tym nazwę oraz adres siedziby albo zamieszkania, 

a także numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

2)   kwotę akcyzy zawartej w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w fakturze; 

3)   datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

4)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

 

Art. 16. 

1. 
(55)

 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie 

również do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia 

wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem 
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skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 

lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur 

całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. 

2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania 

działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości 

zużywanego wyrobu akcyzowego. 

[3. 
(56)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 

dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. 

Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON oraz określenie 

rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą. 

3a. 
(57)

 Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący 

podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. 

Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub 

numer identyfikacyjny REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie 

zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności 

gospodarczej.] 

<3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego 

przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego 

podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów 
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akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określenie 

rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność 

gospodarczą. 

3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący 

podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym 

pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej 

działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w 

państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej.> 

3b. 
(58)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza 

przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Potwierdzenie 

powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a. 

[3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ 

publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualną listę 

pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych, 

obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, 

jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub 

adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON 

albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu 

oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.] 

<3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego 

organ publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych oraz 

pośredniczących podmiotów gazowych, obejmującą ich następujące dane: imię 

i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres 
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miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub adres siedziby, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany 

w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej.> 

4. 
(59)

 Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub 

pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana. 

4a. 
(60)

 Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane 

poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w 

terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przepisy ust. 1-4a nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z 

użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do 

instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, 

lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości. 

8. (uchylony). 

Art. 20d. 

Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych powinien zawierać: 

1)   dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej 

obejmujące: 

[a)  w przypadku podmiotu krajowego: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres 

zamieszkania lub adres jego siedziby, miejsce i adres wykonywania działalności w 

zakresie suszu tytoniowego, miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na 
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terytorium kraju, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub informację o wpisie w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, 

b)  w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na 

terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer 

identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz informacje o 

prowadzonej przez ten podmiot działalności, 

–  nazwy oddziałów z siedzibą na terytorium kraju, w ramach których przedsiębiorca 

zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adresy ich siedzib, 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer 

identyfikacyjny REGON, 

–  miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium 

kraju oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju, 

–  imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy 

zagranicznego oraz ich adresy, 

c)  w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na 

terytorium kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer 

identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz informacje o 

prowadzonej przez ten podmiot działalności, 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, adres 

zamieszkania lub adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON, 

–  miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium 

kraju oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju,] 

<a) w przypadku podmiotu krajowego: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres 

zamieszkania lub adres jego siedziby, miejsce i adres wykonywania działalności 

w zakresie suszu tytoniowego, miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na 

terytorium kraju, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub informację o wpisie 
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w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), 

b) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na 

terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 

26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, 

numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz 

informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności, 

– nazwy oddziałów z siedzibą na terytorium kraju, w ramach których przedsiębiorca 

zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adresy ich 

siedzib, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), 

– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na 

terytorium kraju oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na 

terytorium kraju, 

– imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy 

zagranicznego oraz ich adresy, 

c) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na 

terytorium kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie 

z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, 

numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz 

informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności, 

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, 

adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na 

terytorium kraju oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na 

terytorium kraju,> 
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d)  informację o rodzaju działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, w tym 

wskazanie, czy podmiot zamierza susz tytoniowy: 

–  sprzedawać na terytorium kraju, 

–  eksportować, 

–  dostarczać wewnątrzwspólnotowo, 

–  nabywać wewnątrzwspólnotowo, 

–  importować, 

–  zużywać, 

–  przetwarzać, wraz z informacją, na czym będzie polegało to przetwarzanie; 

2)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe. 

 

Art. 31d. 

1. Zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie spełnia 

następujące warunki: 

1) wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 

1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 

2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 

2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 

3832, 

2) prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

3) nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym 

mowa w art. 30 ust. 7a 

- przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od 

energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład. 

2. Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot, u 

którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji 

sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, 

wynosi ponad 3%. Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną nie może 

być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 
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określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 

3. Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej "kwotą 

zwracanej częściowo akcyzy", oblicza się według następującego wzoru: 

 

 

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Z - kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych), 

K - udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, 

wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o 

którym mowa w ust. 5, 

W - kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym 

października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który 

składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, 

E - łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku 

podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

4. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, przy 

obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy za rok podatkowy uwzględnia się, 

oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego: 

1) kurs euro w stosunku do złotego, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku 

poprzedzającego dany rok kalendarzowy; 

2) łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w 

odpowiedniej części roku podatkowego, przypadającej w danym roku kalendarzowym. 

5.  Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu, o którym 

mowa w ust. 1, za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego. 

6.  Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu kwoty 

zwracanej częściowo akcyzy. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 

  0,85EW0,520
K%

3%K%
Z 
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1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

3) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 

informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

[4) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;] 

5) określenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o zwrot której ubiega się wnioskodawca; 

6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot kwoty zwracanej 

częściowo akcyzy; 

7) określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek; 

8) oświadczenie wnioskodawcy o: 

a) wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem kodu 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty, na podstawie których 

określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej 

częściowo akcyzy, oraz opinię biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość 

wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji 

sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, jest składany za okres roku podatkowego, w terminie do 

dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy. 

10. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na rachunek bankowy, o 

którym mowa w ust. 7 pkt 6, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 5, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8. 

11. Kwota zwracanej częściowo akcyzy nie może być wyższa od kwoty akcyzy zapłaconej od 

energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny w trakcie roku 

podatkowego, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

11a.  Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu części zapłaconej 

akcyzy, o którym mowa w ust. 1, są dla: 

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w 

zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania, i właściwy dla tego naczelnika w 

zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej; 

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze 



- 742 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

względu na adres ich siedziby, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor 

izby administracji skarbowej. 

12.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

wyznaczyć naczelnika lub naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawie 

orzekania o zwrocie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, uwzględniając konieczność 

skutecznego funkcjonowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, oraz 

zapewnienia właściwej kontroli i przepływu informacji dotyczących tego zwolnienia. 

 

Art. 48. 

1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1)   prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, 

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również 

własnością innych podmiotów; 

2)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

3)   jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)    nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

5)   złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1; 

[6)   nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych;] 

<6) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych 

mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie 

na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=2&full=1
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z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), w zakresie 

wyrobów akcyzowych;> 

7)   posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład 

podatkowy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, 

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266, 1165, 1948 i 1986), wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju 

roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie 

podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz 

warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł; 

1a)  
(172)

 płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - minimalna 

wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby nie zostały 

one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku 

kalendarzowym w przypadku: 

a)  płynu do papierosów elektronicznych - 7 mln zł, 

b)  wyrobów nowatorskich - 1,8 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a)  alkoholu etylowego - 23 mln zł, 

b)  wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, 

c)  wyrobów pośrednich - 5 mln zł, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1917521:ver=4&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1917521:part=a2u1p11lc:ver=4&full=1
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d)  piwa - 8 mln zł; 

3)   wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - 

pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 2500 m
3
; 

4)   olejów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 600 tys. zł; 

5)   gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 250 m
3
; 

6)   benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych 

o kodzie CN 2710 11 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 oraz 

nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w 

składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m
3
. 

4. 
(173)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4, warunkiem wydania 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot 

oświadczenia, że w składzie podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność na 

podstawie wydanego zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

magazynowanych lub przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne 

poziomy określone w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 lub 4. W przypadku gdy zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, 

minimalną wysokość akcyzy oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych 

miesięcy roku kalendarzowego. 

4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub 

przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania 

zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem 

działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w 

javascript:void(0)
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jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, 

wynosząca dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - 350 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - 50 mln zł; 

3)   olejów smarowych - 10 mln zł; 

4)   
(174)

 płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - 350 mln zł. 

4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na 

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, 

przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych 

podmiotów. 

4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę, jaką nabywca, 

w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby niezależnemu sprzedawcy na 

terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej sprzedaży, za 

wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena nabycia podobnych towarów, a 

w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia. 

4d. 
(175)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego 

oświadczenia, że minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących 

przedmiotem działalności operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym 

minimalne poziomy określone w ust. 4a . W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie 

składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość 

rynkową oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku 

kalendarzowego. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie stosuje się 

warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jeżeli przeładowany gaz płynny będzie 

przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w 

tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte 

zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny 

podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 

7. W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany 

grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem 

javascript:void(0)
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działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie 

zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo 

kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia 

jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 

64 ust. 1. 

8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3-4d stosuje się odpowiednio. 

9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub 

którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że 

podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; 

2)   jest właścicielem nabywanych paliw; 

3)   posiada: 

a)  siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te paliwa na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

[b)  oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa te paliwa 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział;] 

<b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział;> 

4)   przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczaniu na terytorium kraju paliw. 

9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających paliwa, o 

których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1 i 2. 
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10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych paliw, o których mowa w ust. 9, oraz o nabytych paliwach. 

[11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytego paliwa oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę lub 

miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres 

miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL oraz numer identyfikacyjny REGON; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres 

zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w 

ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

numer identyfikacyjny REGON.] 

<11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu 

CN i ilości nabytego paliwa oraz: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę 

lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych 

w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania 

lub adres jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach 
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którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.> 

12. Podmiot prowadzący skład podatkowy nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 

10, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny 

zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

Art. 49. 

1. 
(178)

 Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego na pisemny wniosek podmiotu. 

2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

[3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać 

dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie 

prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji 

składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już 

prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.] 

<3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien 

zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu 

działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również 

wskazanie planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego 

zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów 

podatkowych.> 
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4. Przepis ust. 3 w zakresie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju 

roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

5. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego stanowi również 

wniosek o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy. 

6. 
(179)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się plan składu podatkowego, 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 oraz dokumenty 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które są wymagane do 

przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. 

7. 
(180)

 Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 

8 i 10. 

8. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej 

zmiany. 

10. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, 

z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 

wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa 

i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

11. (uchylony). 

Art. 54. 

1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

zwane dalej "zezwoleniem wyprowadzenia", dotyczy konkretnego składu podatkowego i 
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jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na 

wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

[2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane dotyczące 

podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i 

nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, 

numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 

elektronicznej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod którym 

jest zlokalizowany skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie 

wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy 

tego składu podatkowego.] 

<2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane dotyczące 

podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności 

imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w 

rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej 

oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod którym jest 

zlokalizowany skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie 

wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer 

akcyzowy tego składu podatkowego.> 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się pisemną zgodę podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie wyrobów 

akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie wyprowadzenia określa w szczególności: 

1)   adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

2)   adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało 

wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz 

numer akcyzowy tego składu podatkowego; 

3)   rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy. 

5. 
(189)

 Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do powiadamiania 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o 
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którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia wyprowadzenia 

należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia wyprowadzenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany 

zezwolenia wyprowadzenia przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu 

podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia, z 

wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 

wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa 

i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

9. (uchylony). 

10. 
(190)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia 

wyprowadzenia, w przypadku gdy: 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie wyprowadzenia nie spełnia warunków, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, przy czym przy ocenie spełnienia warunku, o 

którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od 

dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia wyprowadzenia może powodować zagrożenie ważnego interesu 

publicznego. 

11. 
(191)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie wyprowadzenia, 

jeżeli: 

1)    (uchylony); 

2)   podatnik prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub 

uzyskanym zezwoleniem; 

3)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, z 

zastrzeżeniem ust. 12. 

12. 
(192)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli 

podatnik dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia 

ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało 
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określone przez organ podatkowy - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji 

określającej kwotę zobowiązania. 

13. 
(193)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie wyprowadzenia również na 

wniosek podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przekazać kopię zezwolenia 

wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed pierwszym 

wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy. 

15. 
(194)

 Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację zawierającą dane o wyrobach 

akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w 

ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze składu podatkowego. 

16. 
(195)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego doręcza kopię decyzji o zmianie lub 

cofnięciu zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z 

którego następowało lub mogło nastąpić wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu wyprowadzenia. 

 

Art. 56. 

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na 

czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, 

który spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

2)   jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

3)    nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

4)   złożył zabezpieczenie akcyzowe; 

[5)   nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na 
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prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych.] 

<5) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych 

mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie 

na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów 

akcyzowych.> 

[2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, 

numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 

elektronicznej oraz określenie zakresu działalności, która będzie prowadzona przez 

podmiot, a także proponowane zabezpieczenie akcyzowe.] 

<2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer 

posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz 

określenie zakresu działalności, która będzie prowadzona przez podmiot, a także 

proponowane zabezpieczenie akcyzowe.> 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa w 

szczególności: 

1)   numer podmiotu pośredniczącego; 

2)   adres siedziby lub zamieszkania podmiotu pośredniczącego; 

3)   formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego; 

4)   zakres prowadzonej działalności; 

5)   rodzaj wyrobów akcyzowych. 

5. Podmiot pośredniczący jest obowiązany umieszczać swój numer w dokumencie dostawy. 
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6. 
(196)

 Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, z 

wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 

wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa 

i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

10. (uchylony). 

11. 
(197)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na 

prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy: 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, przy czym przy 

ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę okres 

ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego. 

12. 
(198)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli: 

1)    (uchylony); 

2)   podmiot pośredniczący prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa 

podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3)   zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie zapewnia 

już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowiązania podatkowego 

albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której zapłaty może być 

on obowiązany; 

4)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 14. 
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13. 
(199)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie działalności 

jako podmiot pośredniczący również na wniosek podmiotu pośredniczącego. 

14. 
(200)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli podmiot pośredniczący dokona zapłaty 

zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia 

zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało określone przez 

organ podatkowy - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę 

zobowiązania. 

Art. 57. 

1. 
(201)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego 

warunki wymienione: 

1)   w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca; 

2)   w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno zezwolenie na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca 

przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru 

wyrobów akcyzowych". Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych. 

2a. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno być dostosowane do bezpiecznego 

wprowadzenia tych wyrobów, a proponowana lokalizacja miejsca odbioru tych wyrobów, 

stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma znajdować się to miejsce, lub ich 

wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli. 

2b. 
(202)

 Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z 

wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 
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wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

2c. 
(203)

 Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 

wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie zmiany. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca powinien zawierać: 

[1)    dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru 

wyrobów akcyzowych;] 

<1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 

zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres 

poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych;> 

2)   informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca powinien zawierać: 

[1)    dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej 
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(NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru 

wyrobów akcyzowych;] 

<1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 

zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres 

poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych;> 

2)   informację o rodzaju oraz ilości wyrobów akcyzowych, które będą nabyte 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe. 

4. 
(204)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i art. 

48 ust. 1 pkt 2-6 oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzenia kontroli 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może być 

wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Zezwolenie 

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinno 

być wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty wydania zezwolenia. 

6. 
(205)

 Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dokonywać przed 

dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie 

javascript:void(0)
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1869213:part=a111u1&full=1
javascript:void(0)


- 758 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca przepis art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów 

przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach 

prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

10. (uchylony). 

11. Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1; 

2)   odmowy wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

3)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2-5. 

 

Art. 59. 

1. Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

2. (uchylony). 

3. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz 

innych podmiotów. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)    szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 
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zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

1a)   szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym 

wyroby akcyzowe są magazynowane, 

2)    (uchylony) 

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli, specyfikę magazynowania i 

produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych i obrotu tymi wyrobami, a także 

konieczność właściwego zabezpieczenia wyrobów akcyzowych przed ich 

wyprowadzeniem ze składu podatkowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub 

którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że 

podmiot, na rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; 

2)   jest właścicielem nabywanych paliw; 

3)   posiada: 

a)  siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa paliwa na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

[b)  oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w 

ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i nabywa te paliwa 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział;] 

<b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział;> 

4)   przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na 

terytorium kraju paliw. 
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8a. Warunki, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą podmiotów zużywających paliwa, o 

których mowa w ust. 8, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa Agencji 

Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o 

podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych 

paliw, o których mowa w ust. 8, oraz o nabytych paliwach. 

[10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytego paliwa oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę lub 

miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres 

miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL oraz numer identyfikacyjny REGON; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres 

zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w 

ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na 

terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

numer identyfikacyjny REGON.] 

<10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN 

i ilości nabytego paliwa oraz: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę 

lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych 

w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=2&full=1


- 761 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania 

lub adres jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach 

którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 

kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.> 

11. Zarejestrowany odbiorca nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 9, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny zostać zawarte w 

tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

Art. 62a. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podmiotu spełniającego 

warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, wydaje zezwolenie na wysyłanie 

importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej "zezwoleniem na 

wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający". 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający powinien zawierać: 

[1)    dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

oraz adres poczty elektronicznej;] 

<1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 

zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

o ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres 

poczty elektronicznej;> 

2)   informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą wysyłane z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 



- 762 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. 

3. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w 

art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający może być 

wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

5. 
(208)

 Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na wysyłanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dokonywać przed 

dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający w 

zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający przepis art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Zmiana zarejestrowanego wysyłającego wymaga uzyskania nowego zezwolenia na 

wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, z wyłączeniem 

następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez 

nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

9. (uchylony). 

10. Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2-5. 

 

Art. 81. 

1. 
(245)

 Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 

wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, 

przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek sprzedawcy. 
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[2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące sprzedawcy i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę sprzedawcy, adres jego siedziby lub zamieszkania, określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, dane identyfikacyjne przedstawiciela podatkowego, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę przedstawiciela podatkowego, adres jego 

siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o ile przedstawiciel podatkowy taki numer posiada, numer identyfikacyjny 

REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także 

rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane wewnątrzwspólnotowo.] 

<2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące sprzedawcy i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko 

lub nazwę sprzedawcy, adres jego siedziby lub zamieszkania, określenie rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej, dane identyfikacyjne przedstawiciela 

podatkowego, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę przedstawiciela 

podatkowego, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedstawiciel podatkowy 

taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 

elektronicznej, a także rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 

wewnątrzwspólnotowo.> 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, sprzedawca jest obowiązany załączyć oświadczenie 

o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela podatkowego na wykonywanie przez niego 

czynności w tym charakterze oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

przedstawiciela podatkowego warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 

określa w szczególności: 

1)   adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela podatkowego; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy; 

3)   rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo. 

5. 
(246)

 Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8. 
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6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie 

czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dokonywać przed 

dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego przepis art. 48 ust. 7 

stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiana przedstawiciela podatkowego lub sprzedawcy określonych w zezwoleniu na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wymaga uzyskania 

nowego zezwolenia, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów 

przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach 

prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

9. (uchylony). 

10. Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 

podatkowego stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2-5. 

 

Art. 89. 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1)   węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 

oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

2)   benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów powstałych 

ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów
(269)

; 

3)   (uchylony); 

4)   benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników odrzutowych 

o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 1822,00 zł/1000 

litrów; 

5)   paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów; 
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6)   olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w 

odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów
(270)

; 

7)   (uchylony); 

8)   biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez 

względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów
(271)

; 

9)   olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 

2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami 

szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 

10)  olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69: 

a)  z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w 

temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na 

czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 

zł/1000 litrów, 

b)  pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

11)  olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów 

plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów; 

12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 

a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 

2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901: 

–  skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów
(272)

, 

–  w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ)
(273)

, 

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 

–  biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, 

–  wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł, 

c)  pozostałych - 14,22 zł/1 GJ
(274)

; 

13)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 

2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

14)  pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów
(275)

; 
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15)  pozostałych paliw opałowych: 

a)  w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: 

–  niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, 

–  równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 kilogramów, 

b)  gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

1a. W latach 2015-2019 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz 

pkt 14, są obniżone odpowiednio o 25,00 zł/1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 

0,50 zł/1 gigadżul (GJ). 

1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki akcyzy, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w 

poszczególnych latach kalendarzowych okresu, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając 

kwoty ich obniżenia zgodnie z ust. 1a: 

1)   w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego każdy rok z tego 

okresu; 

2)   niezwłocznie - w przypadku zmiany ich wysokości. 

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż 

określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub 

domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub 

domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są: 

1)   w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; 

2)   przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania 

zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu 

zużycia do tych celów; 

3)   przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na 

podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich 

do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów 

uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; 

4)   nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach 
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prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania 

zerowej stawki akcyzy; 

5)   nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia 

ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do 

celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego 

podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie 

dokumentu dostawy; 

6)   importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy; 

7)   przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 

5 litrów lub wadze do 5 kilogramów; 

8)   importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o 

pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych 

niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe. 

2a. Dokument dostawy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być zastąpiony przez inny 

dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane 

dla dokumentu dostawy. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy stosuje się 

odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy. 

2b. W przypadku wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, 

jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo 

jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, przyjmuje się, w tym na potrzeby 

przepisów o zabezpieczeniu akcyzowym oraz przepisów działu VIa, że stawka akcyzy na 

te wyroby wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te zostały objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy. 

2c. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne 

niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki 

lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki 

lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. 

2d. Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w 
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temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 

zł/1000 kilogramów. 

3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

3a. Stawka akcyzy na energię elektryczną zużywaną: 

1)   w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 na terenie zakładu 

górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii 

elektrycznej, 

2)   w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania wyrobów o kodzie CN 

2701 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od 

energii elektrycznej 

- wynosi 3,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

3b. Stawkę akcyzy, o której mowa w ust. 3a, stosuje się pod warunkiem, że podatnik akcyzy, 

o którym mowa w ust. 3a, nie korzysta w stosunku do energii elektrycznej ze zwolnienia 

od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a lub w art. 31d. 

4. W przypadku: 

1)   użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu silników 

spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych 

przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w 

zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje 

się odpowiednio stawkę 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w 

temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 

zł/1000 kilogramów; 

2)   przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, 

ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których 

mowa w ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w przypadku 

ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio stawkę określoną w 

ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów opałowych - stawkę 

określoną w ust. 1 pkt 15; 

3)   ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 

przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, stosuje się stawkę akcyzy będącą średnią 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1998633:ver=1&full=1
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ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne wysłane w okresie rocznym do 

wszystkich odbiorców. 

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku 

sprzedaży: 

1)   osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz 

osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy 

oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą 

sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek 

akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; 

2)   osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od 

nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, 

uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; 

oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu 

sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca 

jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu 

potwierdzającego tę sprzedaż. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być 

dołączone do faktury oraz powinno zawierać: 

[1)   dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP 

lub REGON;] 

<1) dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także 

NIP;> 

2)   określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

3)   wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca 

(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; 

4)   datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

5)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby 

posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: 
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1)   imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej 

pod tym samym adresem co nabywca; 

2)   adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu 

zameldowania; 

3)   określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

4)   określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane 

te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia; 

5)   wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych; 

6)   datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego 

oświadczenie. 

8a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być zastąpione oświadczeniem złożonym w 

okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych 

określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, które wywiera skutek jedynie w stosunku do 

nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, zawierającym dane 

określone w ust. 6 lub 8, pod warunkiem: 

1)   
(276)

 przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu 

skarbowego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów; 

2)   potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą. 

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe 

określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprzedawcy 

dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości. 

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom 

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować 

stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w 

przypadku, gdy: 

1)   osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 

1; 

2)   dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi 

wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1; 

3)   adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w 

oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze; 

4)   ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu. 
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11. 
(277)

 Importer wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a składa 

właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów - właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, 

oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub 

będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania 

stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub 

podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju oraz 

przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia oraz 

czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny być 

przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i 

udostępniane w celu kontroli. 

13. 
(278)

 W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a, importer jest obowiązany do sporządzenia i przekazania do właściwego dla niego 

naczelnika urzędu celno-skarbowego miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których 

mowa w ust. 11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zostało złożone zgłoszenie celne. 

14. 
(279)

 Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a 

sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne 

zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być 

przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli. 

15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać: 

1)   w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu 

przekazującego zestawienie, 

b)  ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, 

c)  datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej 

zestawienie, 

[d)  w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 
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–  ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP 

lub REGON składającego oświadczenie, 

–  ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego 

oświadczenie;] 

<d) w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 

– ust. 5 pkt 1 – imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a 

także NIP składającego oświadczenie, 

– ust. 5 pkt 2 – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego 

oświadczenie;> 

2)   w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 - dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c. 

16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego ustalono, 

że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów 

opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy 

określoną w ust. 4 pkt 1. 

Art. 126. 

1. Decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych 

znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków 

akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów 

akcyzowych znakami akcyzy. 

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza odpowiednio 

dokumenty o: 

1)   zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich 

braku; 

[2)   rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub 

uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<2) rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub 

uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców;> 

3)   rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16; 
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4)   zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym 

mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1; 

5)   złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych; 

6)   uprawnieniu do: 

a)  prowadzenia składu podatkowego, 

b)  nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, 

c)  (uchylona), 

d)  wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 

e)  wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3, 

f)   wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, o którym 

mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7; 

7)   posiadanych wyrobach akcyzowych. 

3. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy podmiot 

obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek 

o: 

1)   wydanie podatkowych znaków akcyzy - wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych 

znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków 

akcyzy; 

2)   sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki. 

4. Kwota wpłacana na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowi 

co najmniej 80% całkowitych kosztów ich wytworzenia. 

5. Wpływy uzyskane ze sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wpływy z tytułu kwot 

wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowią 

dochód budżetu państwa. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość: 

1)   kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, 

2)   kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, 

3)   należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy, 

4)   kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy 
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- uwzględniając konieczność zabezpieczenia wpływów z tytułu akcyzy, wysokość kwot 

akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy oraz 

nakłady ponoszone na wytworzenie znaków akcyzy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1803) 

Art. 6. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   bateria, akumulator - źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie 

przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku: 

a)  pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo 

b)  wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania; 

2)   bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy - baterię i akumulator, które są 

przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w 

pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

3)   bateria przenośna, akumulator przenośny - baterię i akumulator, w tym ogniwo guzikowe 

lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie 

stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i 

akumulatora samochodowego, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy; 

4)   bateria samochodowa, akumulator samochodowy - baterię i akumulator, które są używane 

do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach; 

5)   decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 41 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 

1427); 

5a)  eksport - wywóz baterii lub akumulatorów z terytorium kraju na terytorium państwa 

niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym w celu wyprowadzenia z terytorium kraju; 

6)   elektronarzędzie bezprzewodowe - podręczny sprzęt zasilany baterią lub akumulatorem, 

który jest przeznaczony do wykorzystania w działalności serwisowej, budowlanej lub 
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ogrodniczej, w tym narzędzia przeznaczone do toczenia, frezowania, szlifowania, 

rozdrabniania, piłowania, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, kucia, 

nitowania, skręcania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych 

materiałów, a także do koszenia, cięcia i innych prac; 

7)   import - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju; 

8)   marszałek województwa - odpowiednio: 

a)  w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - marszałka województwa 

właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie 

lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 

kraju - Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

b)  w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub prowadzącego recykling 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - marszałka województwa właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania, przetwarzania lub 

recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

9)   miejsce odbioru - wyznaczoną część obiektu budowlanego, którym włada podmiot, 

którego podstawowa działalność nie polega na gospodarowaniu odpadami, w tym szkoły, 

placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub instytucji, punkt 

świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub 

placówkę handlową prowadzoną przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę 

hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i 

zużyte akumulatory przenośne; 

10)  ogniwo guzikowe - małą baterię przenośną i akumulator przenośny o średnicy większej 

niż wysokość, które są wykorzystywane do specjalnych celów, w szczególności do 

zasilania aparatów słuchowych, zegarków, małych urządzeń przenośnych lub urządzeń do 

zasilania rezerwowego; 

10a)  podmiot pośredniczący - podmiot, za pośrednictwem którego wprowadzający baterie 

lub akumulatory wykonuje obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie; 

11)  poziom zbierania - wyrażony w procentach stosunek masy zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych zebranych zgodnie z ustawą w danym roku 
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kalendarzowym do średniej masy baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych 

wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub akumulatory w danym 

roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich; 

[12)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);] 

<12) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

13)  przetwarzanie - czynności podejmowane po dostarczeniu zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów w celu ich sortowania, przygotowania do recyklingu lub 

unieszkodliwiania; 

14)  sprzedawca detaliczny - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu 

używania przez użytkowników końcowych, w tym także jako przynależność albo część 

składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 

15)  sprzedawca hurtowy - przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu ich 

dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, w tym także jako przynależność 

albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 

16)  sprzęt - sprzęt w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), który jest w całości albo w 

części zasilany bateriami lub akumulatorami lub jest przystosowany do tego rodzaju 

zasilania; 

17)  terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  urząd marszałkowski - odpowiednio: 

a)  w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory - urząd marszałkowski właściwy 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie lub 

akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju 

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 

b)  w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - urząd marszałkowski 

właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 
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19)  użytkownik końcowy - podmiot wykorzystujący energię elektryczną z baterii lub 

akumulatorów; 

20)  wewnątrzwspólnotowa dostawa - wywóz baterii lub akumulatorów z terytorium kraju na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

21)  wewnątrzwspólnotowe nabycie - przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium innego 

niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium 

kraju; 

22)  wprowadzający baterie lub akumulatory - przedsiębiorcę, który wykonuje działalność 

gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym 

zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za 

wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę: 

a)  dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na 

potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, 

b)  który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało 

umieszczone na bateriach lub akumulatorach; 

23)  wprowadzanie do obrotu - odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji; 

24)  zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory: 

a)  podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, 

b)  gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, 

c)  przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
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25)  zestaw - zespół baterii lub akumulatorów połączonych ze sobą lub otoczonych 

zewnętrzną osłoną w taki sposób, że nie jest przeznaczony do dzielenia na części ani 

otwierania przez użytkownika końcowego; 

26)  zużyte baterie, zużyte akumulatory - baterie i akumulatory będące odpadami w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 

Art. 59a. 

1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać 

wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi 

pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego 

roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach 

przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych zawierające: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby zbierającego zużyte 

baterie lub zużyte akumulatory; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, do którego przekazano zużyte 

baterie lub zużyte akumulatory; 

3)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) zbierającego zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory, o ile został nadany; 

[5)   numer REGON zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został nadany;] 

6)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory, o ile został nadany; 

[7)   numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został 

nadany;] 

8)   rodzaj zebranych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

9)   masę zebranych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

10)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do zakładu 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 
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11)  numer kolejny z ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i zużytych 

akumulatorach. 

2. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory sporządza zaświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający 

baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, 

drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u zbierającego 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory. 

3. W przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż 

jednego wprowadzającego baterie lub akumulatory, w tym obowiązek podpisania umowy 

ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się możliwość 

sporządzenia zbiorczego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, obejmującego łącznie 

wszystkich wprowadzających baterie lub akumulatory, w imieniu których działa ten sam 

podmiot pośredniczący. 

4. Łączna masa zużytych baterii i zużytych akumulatorów wskazana w zaświadczeniach, o 

których mowa w ust. 1, nie może być większa od masy zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów zebranych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory. 

 

Art. 64a. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest 

obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą 

umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do 

dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o 

przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach zawierające: 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

działalność w zakresie recyklingu, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte 

akumulatory; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

działalność w zakresie unieszkodliwiania, do którego przekazano zużyte baterie lub 

zużyte akumulatory; 
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5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany; 

[6)   numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, o ile został nadany;] 

7)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, 

do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został nadany; 

[8)   numer REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, do którego przekazano 

zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został nadany;] 

9)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania, do którego przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile 

został nadany; 

[10)  numer REGON prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania, do którego 

przekazano zużyte baterie lub zużyte akumulatory, o ile został nadany;] 

11)  rodzaj przyjętych do przetworzenia zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

12)  masę przyjętych do przetworzenia zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

13)  rodzaj przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

14)  masę przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; 

15)  oznaczenie procesu recyklingu, z podaniem procesu określonego w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

16)  oznaczenie procesu unieszkodliwiania, z podaniem procesu określonego w załączniku nr 

2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

17)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wyeksportowanych w celu poddania 

procesom recyklingu i unieszkodliwiania; 

18)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, które stanowiły przedmiot 

wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania procesom recyklingu i 

unieszkodliwiania; 

19)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do recyklingu; 

20)  masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przekazanych do unieszkodliwiania; 

21)  numer kolejny z ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach i zużytych 

akumulatorach; 

22)  roczne moce przerobowe zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów. 
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2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów sporządza 

zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w trzech egzemplarzach, z których pierwszy 

otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym 

ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci 

pozostaje u prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów. 

3. W przypadku podmiotu pośredniczącego realizującego obowiązki w imieniu więcej niż 

jednego wprowadzającego baterie lub akumulatory, w tym obowiązek podpisania umowy 

z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 

1, obejmującego łącznie wszystkich wprowadzających baterie lub akumulatory, w imieniu 

których działa ten sam podmiot pośredniczący. 

4. Łączna masa przetworzonych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów wskazana w 

zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać rocznych mocy 

przerobowych zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 

określonych w decyzjach związanych z gospodarką odpadami. 

 

[Art. 71a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 71a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   towar paczkowany - produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego 

rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału 
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nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać zmieniona bez naruszenia 

opakowania; 

2)   produkt - produkt w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz. 322); 

3)   opakowanie - opakowanie w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888); 

4)   butelka miarowa - pojemnik oznaczony znakiem "3", zamykany lub przystosowany do 

zamykania, przeznaczony do przechowywania, transportu lub dostarczania cieczy, o 

pojemności nominalnej od 50 ml do 5 l włącznie, posiadający charakterystykę 

konstrukcyjną i jednolitość wytwarzania zapewniającą odpowiednią dokładność pomiaru 

zawartej w nim cieczy przez napełnienie do określonego poziomu lub w określonym 

procencie jego pojemności całkowitej, bez konieczności wykonywania niezależnego 

pomiaru ilości nalewanej do niego cieczy, wykonany ze szkła lub innego materiału 

posiadającego taką sztywność i stabilność, która zapewnia pojemnikowi zachowanie 

takich samych właściwości metrologicznych, jakie zapewnia szkło; 

5)   paczkowanie - umieszczenie odmierzonej porcji produktu w opakowaniu jednostkowym 

w celu wprowadzenia go do obrotu jako towaru paczkowanego; 

[6)   paczkujący - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), który 

paczkuje produkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza towar 

paczkowany do obrotu;] 

<6) paczkujący – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), który paczkuje produkty na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza towar paczkowany do obrotu;> 

7)   zlecający paczkowanie - przedsiębiorcę, który zleca paczkowanie produktu innemu 

podmiotowi i wprowadza towar paczkowany do obrotu jako paczkujący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)   paczkujący na zlecenie - przedsiębiorcę, który paczkuje produkty na zlecenie i przekazuje 

towary paczkowane zlecającemu paczkowanie; 

9)   importer - przedsiębiorcę, który sprowadza towar paczkowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i wprowadza go do obrotu; 
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10)  sprowadzający - przedsiębiorcę, który sprowadza towar paczkowany nieoznaczony 

znakiem "e" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadza go do obrotu; 

11)  metoda referencyjna - metodę statystycznej kontroli towarów paczkowanych lub butelek 

miarowych, stosowaną przez organy kontroli w celu stwierdzenia poprawności procesu 

paczkowania produktów lub produkcji butelek miarowych; 

12)  kontrola wewnętrzna ilości towaru paczkowanego - kontrolę dotyczącą ilości produktu w 

opakowaniu, wykonywaną w trakcie procesu paczkowania; 

13)  kontrola wewnętrzna butelek miarowych - kontrolę dotyczącą określonych w ustawie 

wymagań dla butelek miarowych, wykonywaną przez producenta w trakcie procesu 

produkcyjnego; 

14)  partia towaru paczkowanego (partia) - określoną liczbę jednakowych towarów 

paczkowanych, o takiej samej ilości nominalnej, zapakowanych w tych samych 

warunkach i w określonym przedziale czasu; 

15)  próbka towaru paczkowanego (próbka) - pobraną losowo z partii określoną liczbę 

towarów paczkowanych, na podstawie której dokonuje się oceny partii; 

16)  błąd ilości towaru paczkowanego, oznaczony znakiem T - różnicę między ilością 

rzeczywistą a ilością nominalną towaru paczkowanego; 

17)  dopuszczalna ujemna wartość błędu ilości towaru paczkowanego, oznaczona znakiem T1 

- maksymalną dopuszczalną różnicę między ilością rzeczywistą a ilością nominalną 

produktu podaną przez paczkującego; 

18)  ilość nominalna towaru paczkowanego - deklarowaną przez paczkującego i oznaczoną na 

opakowaniu ilość produktu w towarze paczkowanym, bez opakowania oraz bez 

dodatkowych materiałów lub produktów zapakowanych razem z produktem, jaką towar 

paczkowany powinien zawierać; 

19)  ilość rzeczywista towaru paczkowanego - przeznaczoną dla nabywcy ilość produktu w 

towarze paczkowanym, bez opakowania i bez dodatkowych materiałów lub produktów 

zapakowanych razem z produktem, jaką towar paczkowany faktycznie zawiera; w 

przypadku produktów, których ilość wyraża się w jednostkach objętości, z wyjątkiem 

produktów zamrożonych, ilość rzeczywista powinna być określana w temperaturze 20°C. 
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USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) 

 

Art. 1a. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819); 

2)   przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 

ustawy wymienionej w pkt 1;] 

<1) przedsiębiorca – przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …); 

2) przedsiębiorca zagraniczny – przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

3)   karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 

1089); 

4)   bank krajowy - bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876); 

5)   mała kasa - kasę, która spełnia następujące warunki: 

a)  suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, 

b)  średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. 

osób. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 165) 

 

Art. 32. 

1. Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 
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2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zezwolenia na urządzanie 

zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

3. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub 

loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora 

izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego 

obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. 

3a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, 

urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu celno-

skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze 

właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. 

4. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub 

loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego 

dyrektora izby administracji skarbowej udziela dyrektor izby administracji skarbowej 

właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby 

oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej przez przedstawiciela. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest 

podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, 

organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

4a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, 

urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu 

celno-skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu 

według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału 

przedsiębiorcy zagranicznego. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, 

który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem 

właściwym jest Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. 

5. W postępowaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się art. 143 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

[6. W sprawach dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji na 

prowadzenie kasyna gry nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).] 
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<6. W sprawach dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji 

na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania 

zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii 

promocyjnej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do 

przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 

ust. 1a lub 1b, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące: 

1)   podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej w zakresie: 

a)  nazwy albo firmy, 

b)  siedziby i adresu, 

c)  numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, 

[d)  numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku 

osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),] 

<d) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. b i c ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …),> 
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e)  numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej, zwanego dalej "numerem REGON", jeżeli został nadany, 

f)  imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności, zwanego dalej "numerem PESEL", lub innego numeru 

potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład organów 

zarządzających lub prokurentów, 

g)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

h)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

2)   osoby fizycznej w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń, 

c)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

d)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3)   osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

c)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

d)  firmy, 

e)  oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest 

wykonywana działalność gospodarcza, 

[f)  numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w przypadku 

osoby zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej,] 

<f) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,> 

g)  numeru REGON, jeżeli został nadany, 

[h)  numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub numeru 

właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej,] 
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<h) numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub numeru 

właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,> 

i)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

j)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

4)   zobowiązania pieniężnego w zakresie: 

a)  tytułu prawnego, 

b)  kwoty i waluty, 

c)  kwoty zaległości, 

d)  daty powstania zaległości, 

e)  informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania, 

f)  informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania, 

g)  daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania 

do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji 

gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura, 

h)  informacji o zbyciu wierzytelności, 

i)  innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18, 

j)  
(2)

 informacji o tym, że dłużnik uznaje roszczenie za przedawnione; 

5)   posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie: 

a)  nazwy dokumentu, 

b)  serii i numeru dokumentu, 

c)  daty wystawienia dokumentu, 

d)  oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca, 

e)  imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy, 

f)  okoliczności posłużenia się dokumentem, 

g)  wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną 

działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym; 
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2)   dłużniku niebędącym konsumentem - rozumie się przez to: 

a)  
(3)

 osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem 

wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również osobę 

fizyczną, która zakończyła wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie 

zobowiązań względem wierzyciela związanych z zakończoną działalnością 

gospodarczą, 

b)  osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością 

gospodarczą lub stosunkiem prawnym; 

3)  
(4)

 dłużniku będącym konsumentem - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa 

w art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 

827 oraz z 2015 r. poz. 4), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o której 

mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.), rodzica zobowiązanego do 

ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

332), a także zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara 

zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot 

przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub 

wykroczenie; 

4)  
(5)

 wierzycielu - rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność została 

stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której w 

związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje 

wierzytelność, organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, właściwą jednostkę 

organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

właściwy według przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym 
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wykonawczym", sąd w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku 

skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego 

postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu 

pieniężnej kary porządkowej; 

5)   
(6)

 umowie o kredyt konsumencki - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 3 

ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1528 oraz z 2017 r. poz. 819); 

6)   udostępnianiu informacji gospodarczych - rozumie się przez to przekazywanie przez 

wierzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz ujawnianie 

tych informacji przez to biuro; 

7)   wymianie danych gospodarczych - rozumie się przez to wymianę danych dotyczących 

wiarygodności płatniczej między biurami informacji gospodarczej a instytucjami 

dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, jak również danych udostępnionych biurom informacji gospodarczej 

przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 

 

Art. 28. 

1. Biuro jest uprawnione do otrzymywania danych z: 

1)   rejestru PESEL na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657); 

2)   krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60); 

[3)   Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<3) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 

poz. …);> 
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4)   Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700); 

5)   Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 

2260); 

6)   Rejestru Należności Publicznoprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności między informacją gospodarczą otrzymaną od 

wierzyciela a danymi otrzymanymi z rejestrów wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, biuro 

niezwłocznie: 

1)   wstrzymuje ujawnianie tej informacji gospodarczej; 

2)   powiadamia o niezgodności wierzyciela, od którego otrzymało informację gospodarczą. 

3. Biuro może uzyskiwać oraz przetwarzać w zakresie uzasadnionym wykonywaniem 

ustawowych uprawnień lub obowiązków dane zawarte w rejestrach wymienionych w ust. 

1 pkt 214 oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dane te biuro ujawnia w formach 

określonych w regulaminie wraz z informacją o czasie uzyskania tych danych przez biuro. 

4. Biuro może na zlecenie klienta uzyskiwać oraz przetwarzać w zakresie uzasadnionym 

wykonywaniem ustawowych uprawnień lub obowiązków dane zawarte w rejestrach 

wymienionych w ust. 1 pkt 5 lub 6. Dane te biuro ujawnia klientowi, na zlecenie którego 

je uzyskało, w formach określonych w regulaminie wraz z informacją o czasie uzyskania 

tych danych przez biuro. 

5. W przypadku gdy biuro ujawnia dane z rejestrów wskazanych w ust. 1, które można 

uzyskać bezpłatnie, biuro jest obowiązane poinformować o tym podmiot występujący do 

biura o udostępnienie tych danych. 

 

[Art. 44. 

Do kontroli działalności gospodarczej biura stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 44. 

Do kontroli działalności gospodarczej biura stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r.  – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 
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USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   aktywny wyrób medyczny do implantacji - wyrób medyczny, wraz z wszelkim 

wyposażeniem, którego funkcjonowanie zależy od źródła energii innej niż energia 

generowana bezpośrednio przez organizm ludzki lub przez siłę ciężkości, przeznaczony 

do wprowadzania, w całości lub w części, za pomocą zabiegu chirurgicznego lub innego 

zabiegu medycznego, do ludzkiego ciała lub, za pomocą zabiegu medycznego, do 

naturalnego otworu ciała, i który jest przeznaczony do pozostawania po zabiegu w 

ludzkim ciele lub naturalnym otworze ciała; 

2)   autoryzowany przedstawiciel - podmiot, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w 

państwie członkowskim, który jest wyznaczony przez wytwórcę do działania w jego 

imieniu oraz do którego mogą zwracać się, zamiast do wytwórcy, władze i instytucje 

państw członkowskich w sprawach obowiązków wytwórcy określonych ustawą; 

3)   badacz kliniczny - osobę odpowiedzialną za prowadzenie badania klinicznego i za stan 

zdrowia uczestników badania związany z udziałem w badaniu klinicznym; 

4)   badanie kliniczne - zaprojektowane i zaplanowane systematyczne badanie prowadzone na 

ludziach, podjęte w celu weryfikacji bezpieczeństwa lub działania określonego wyrobu 

medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego albo aktywnego wyrobu medycznego do 

implantacji; 

5)   błąd użytkowy - działanie osoby posługującej się wyrobem albo zaniechanie przez nią 

działania, skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez wytwórcę lub oczekiwany 

przez tę osobę; 

6)   całkowite odtworzenie - poddanie wyrobu wprowadzonego do obrotu wszystkim 

następującym czynnościom: 

a)  demontażowi części składowych lub podzespołów wyrobu, 

b)  sprawdzeniu, czy części składowe lub podzespoły wyrobu nadają się do ponownego 

użycia, 

c)  wymianie lub regeneracji części składowych lub podzespołów wyrobu nienadających się 

do ponownego użycia, 

d)  montażowi pierwotnych, zregenerowanych lub wymienionych części składowych lub 

podzespołów wyrobu, 
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e)  sprawdzeniu, czy zamontowany wyrób spełnia pierwotne albo zmodyfikowane kryteria 

przyjęcia, 

f)  oznaczeniu wyrobu jako "całkowicie odtworzony" 

- w celu ponownego wprowadzenia go do obrotu, bez zmiany jego przewidzianego 

zastosowania, pod nazwą własną podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie tych 

czynności; 

7)   certyfikacja - działanie jednostki notyfikowanej wykazujące przeprowadzenie procedury 

oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, 

proces wytwarzania, sterylizacji lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z 

wymaganiami zasadniczymi, zakończone wydaniem certyfikatu zgodności; 

8)   certyfikat zgodności - dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie 

wyrobów, poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, 

że należycie zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacji 

lub kontroli i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi; 

9)   ciężkie niepożądane zdarzenie - zdarzenie medyczne, które doprowadziło u uczestnika 

badania klinicznego do: 

a)  zgonu, 

b)   poważnego pogorszenia stanu zdrowia: 

–  skutkującego chorobą lub urazem, które zagrażają życiu, 

–  skutkującego trwałym upośledzeniem struktury lub funkcji ciała, 

–  wymagającego hospitalizacji lub przedłużenia hospitalizacji już prowadzonej, 

–  wymagającego interwencji medycznej w celu zapobieżenia trwałemu upośledzeniu 

struktury lub funkcji ciała, 

c)  śmierci płodu, zagrożenia życia płodu, wrodzonej wady lub uszkodzenia 

okołoporodowego; 

10)  dane kliniczne - informacje dotyczące bezpieczeństwa lub działania wyrobu 

medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do 

implantacji, uzyskane w wyniku ich używania, pochodzące z: 

a)  badania klinicznego danego wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego lub 

aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, 

b)  badania klinicznego lub innych badań, których wyniki zostały opublikowane w 

piśmiennictwie naukowym, dotyczących podobnego wyrobu medycznego, wyposażenia 

wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, w których 
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przypadku można wykazać równoważność z danym wyrobem medycznym, 

wyposażeniem wyrobu medycznego lub aktywnym wyrobem medycznym do implantacji, 

c)  opublikowanych albo nieopublikowanych sprawozdań z innych doświadczeń dotyczących 

używania danego wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnego 

wyrobu medycznego do implantacji lub podobnego wyrobu medycznego, wyposażenia 

wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, w którego 

przypadku można wykazać równoważność z danym wyrobem medycznym, 

wyposażeniem wyrobu medycznego lub aktywnym wyrobem medycznym do implantacji; 

11)  deklaracja zgodności - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami 

zasadniczymi; 

12)   dystrybutor - podmiot, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie 

członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku i który nie jest wytwórcą 

ani importerem; za dystrybutora uważa się także świadczeniodawcę, który sprowadza na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium innego państwa członkowskiego wyrób 

przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych przez tego świadczeniodawcę; 

13)  importer - podmiot, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie 

członkowskim, który wprowadza do obrotu wyrób spoza terytorium państw 

członkowskich; za importera uważa się także świadczeniodawcę, który sprowadza na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza terytorium państw członkowskich wyrób 

przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych przez tego świadczeniodawcę; 

14)  incydent medyczny: 

a)  wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak również 

nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które mogą lub mogły 

doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub 

użytkownika wyrobu, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub 

wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro - pośrednio także innej osoby, 

lub 

b)  techniczną lub medyczną przyczynę związaną z właściwościami lub działaniem wyrobu, 

która może lub mogła doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia 

pacjenta lub użytkownika, a w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub 

wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro - pośrednio także innej osoby, i 
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prowadzącą z tego powodu do podjęcia przez wytwórcę zewnętrznych działań 

korygujących dotyczących bezpieczeństwa; 

15)  inwazyjny wyrób medyczny - wyrób medyczny lub wyposażenie wyrobu medycznego, 

który jest wprowadzany lub które jest wprowadzane, w całości lub części, do wnętrza 

ludzkiego ciała przez otwory ciała albo przez jego powierzchnię; 

16)   jednostka notyfikowana - jednostkę oceniającą zgodność, która została notyfikowana 

przez państwo członkowskie zgodnie z art. 11 dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 

czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 

się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.1990, str. 

17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154), art. 16 dyrektywy 

Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. 

WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, 

str. 82) lub art. 15 dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro 

(Dz. Urz. WE L 331 z 07.12.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 21, str. 319); 

17)  kalibrator - substancję, materiał lub artykuł, przeznaczone przez ich wytwórcę do użycia 

w celu ustalenia zależności pomiarowych wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro; 

18)  materiał kontrolny - substancję, materiał lub artykuł, przeznaczone przez ich wytwórcę 

do użycia w celu weryfikacji charakterystyki działania wyrobu medycznego do 

diagnostyki in vitro; 

19)  nieprawidłowe użycie - działanie lub zaniechanie działania przez osobę posługującą się 

wyrobem lub użytkownika wyrobu, prowadzące do skutków, które wykraczają poza 

środki sterowania ryzykiem przez wytwórcę, rozumiane jako technicznie wykonalne i 

ekonomicznie uzasadnione środki, które wytwórca może zastosować w celu ograniczenia 

dotkliwości potencjalnej szkody lub zmniejszenia prawdopodobieństwa jej wystąpienia; 

20)   notatka bezpieczeństwa - komunikat wydany w związku z zewnętrznymi działaniami 

korygującymi dotyczącymi bezpieczeństwa i przesłany do odbiorców lub użytkowników 

wyrobów wprowadzonych do obrotu; 

21)  otwór ciała - naturalny otwór ciała, zewnętrzną powierzchnię gałki ocznej lub stały otwór 

sztuczny, w szczególności sztuczną przetokę; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318689:part=a11&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318692:part=a16&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318701:part=a15&full=1
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22)  państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederację Szwajcarską; 

23)  poważne pogorszenie stanu zdrowia: 

a)  chorobę zagrażającą życiu, 

b)  trwałe osłabienie funkcji organizmu lub trwałe uszkodzenie struktury ciała, 

c)  stan wymagający interwencji medycznej w celu zapobieżenia stanom określonym w lit. a i 

b lub 

d)  śmierć płodu, zagrożenie życia płodu, wrodzoną wadę lub uszkodzenie okołoporodowe 

- w tym także spowodowane pośrednio nieprawidłowymi wynikami badań diagnostycznych 

otrzymanymi za pomocą wyrobów użytych zgodnie z instrukcjami używania 

dostarczonymi przez wytwórcę; 

24)  poważne zagrożenie zdrowia publicznego - znaczne ryzyko śmierci lub poważnego 

pogorszenia stanu zdrowia wielu osób, wymagające podjęcia natychmiastowych działań w 

celu minimalizacji tego ryzyka; 

25)  produkt odczynnikowy - produkt, w którym odczynniki są zawarte w nośniku lub na nim 

osadzone, w szczególności paski testowe lub płytki testowe; 

26)  profesjonalny użytkownik - osobę będącą świadczeniodawcą lub zatrudnioną u 

świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają 

używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

27)  przewidziane zastosowanie - użycie, do którego wyrób jest przeznaczony zgodnie z 

danymi dostarczonymi przez wytwórcę w oznakowaniu, instrukcjach używania lub 

materiałach promocyjnych; 

28)   sponsor - wytwórcę odpowiedzialnego za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania 

klinicznego, a w przypadku wytwórcy niemającego miejsca zamieszkania lub siedziby w 

państwie członkowskim - jego autoryzowanego przedstawiciela; 

28a)   sprzedaż wysyłkowa wyrobów - umowę sprzedaży wyrobu zawartą z konsumentem w 

ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej 

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby 

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 

29)  świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1793, z późn. zm.); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1989317&full=1
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30)  uczestnik badania - osobę, która bierze udział w badaniu klinicznym i u której stosuje się 

badany wyrób albo kontrolną metodę porównawczą lub którą diagnozuje się za pomocą 

badanego wyrobu albo kontrolnej metody porównawczej; 

31)   wprowadzenie do obrotu - udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, 

wyrobu innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu 

używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego, niezależnie od tego, czy 

jest to wyrób fabrycznie nowy, czy całkowicie odtworzony; 

32)  wprowadzenie do używania - pierwsze udostępnienie użytkownikowi na terytorium 

państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia w celu jego używania zgodnie z 

przewidzianym zastosowaniem; 

33)  wyposażenie wyrobu medycznego - artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest 

specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, 

w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem; 

34)  wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro - artykuł, który, nie będąc 

wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, jest specjalnie przeznaczony przez 

wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, w celu 

umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem 

wyrobu medycznego będącego inwazyjnym przyrządem do pobierania próbek lub 

przyrządem stosowanym bezpośrednio na ludzkim ciele w celu uzyskania próbek; 

35)  wyrób do badania klinicznego - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego lub 

aktywny wyrób medyczny do implantacji, przeznaczony lub przeznaczone do stosowania 

podczas prowadzenia badań klinicznych; 

36)  wyrób do oceny działania - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro lub wyposażenie 

wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, przeznaczony lub przeznaczone do badań 

oceniających jego działanie poza przedsiębiorstwem wytwórcy w miejscach, w których są 

wykonywane badania diagnostyczne in vitro; 

37)   wyrób do samokontroli - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro przeznaczony przez 

wytwórcę do używania w warunkach domowych przez osobę niebędącą profesjonalnym 

użytkownikiem, która będzie odnosiła wynik testu do osoby badanej; 

38)  wyrób medyczny - narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny 

artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem 

przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych 
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lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez 

wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: 

a)  diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 

b)  diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu 

lub upośledzenia, 

c)  badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu 

fizjologicznego, 

d)  regulacji poczęć 

- który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami 

farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może 

być wspomagane takimi środkami;  

39)  wyrób medyczny do diagnostyki in vitro: 

a)  wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem odczynnikowym, kalibratorem, 

materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, aparatem, sprzętem lub systemem, 

stosowanym samodzielnie lub w połączeniu, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania 

in vitro do badania próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek, 

wyłącznie lub głównie w celu dostarczenia informacji: 

–  o stanie fizjologicznym lub patologicznym, 

–  o wadach wrodzonych, 

–  do ustalenia bezpieczeństwa dla potencjalnego biorcy i zgodności z potencjalnym biorcą, 

–  do monitorowania działań terapeutycznych, 

b)  pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego 

przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do 

badania diagnostycznego in vitro, 

c)  sprzęt laboratoryjny ogólnego zastosowania, jeżeli ze względu na jego właściwości jest 

specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do użycia w badaniach diagnostycznych in vitro; 

40)  wyrób medyczny do implantacji - wyrób medyczny przeznaczony do wprowadzania w 

całości do ludzkiego ciała albo zastępowania powierzchni nabłonka lub powierzchni oka, 

za pomocą zabiegu chirurgicznego, i pozostający tam po zakończeniu zabiegu oraz wyrób 

medyczny przeznaczony do wprowadzania w części do ludzkiego ciała, za pomocą 

zabiegu chirurgicznego, i pozostający tam po zakończeniu zabiegu co najmniej przez 30 

dni; 
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41)  wyrób nowy - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, który w zastosowaniu do danego 

analitu lub innego parametru nie był stale dostępny w okresie 3 ostatnich lat na terytorium 

państwa członkowskiego lub w przypadku którego zastosowana procedura opiera się na 

technice analitycznej, która nie była stale używana w okresie 3 ostatnich lat na terytorium 

państwa członkowskiego w zastosowaniu do danego analitu lub innego parametru; 

42)  wyrób wykonany na zamówienie - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego 

lub aktywny wyrób medyczny do implantacji, wykonany lub wykonane zgodnie z 

pisemnym przepisem lekarza lub, w przypadku wyrobu medycznego i wyposażenia 

wyrobu medycznego, innej osoby na podstawie posiadanych przez nią kwalifikacji 

zawodowych, w którym podano na odpowiedzialność lekarza lub tej osoby właściwości 

projektu, przeznaczony lub przeznaczone do wyłącznego stosowania u określonego 

pacjenta i niebędący lub niebędące wyrobem produkowanym seryjnie, wymagającym 

dostosowania do szczególnych wymagań lekarza lub innego profesjonalnego 

użytkownika; 

43)  wyrób wykonany przez użytkownika - wyrób wytworzony i używany przez 

świadczeniodawcę w miejscu wytworzenia, który nie został przekazany do używania innej 

osobie lub podmiotowi i który nie jest wyrobem wykonanym na zamówienie, wyrobem 

medycznym do diagnostyki in vitro lub wyposażeniem wyrobu medycznego do 

diagnostyki in vitro; 

44)  wyrób z funkcją pomiarową - wyrób medyczny lub wyposażenie wyrobu medycznego, 

które spełniają łącznie następujące kryteria: 

a)  są przeznaczone przez wytwórcę do pomiaru ilościowego parametru fizjologicznego lub 

anatomicznego albo pomiaru ilości lub charakterystyki jakościowej energii lub substancji 

dostarczanych do ludzkiego ciała lub odbieranych z niego, 

b)  wynik pomiaru wyrażony jest w legalnej jednostce miary albo jest porównywany co 

najmniej z jednym punktem odniesienia wskazującym wartość wyrażoną w legalnej 

jednostce miary, 

c)  ich przewidziane zastosowanie implikuje dokładność, deklarowaną jawnie lub 

domniemaną, z którą niezgodność może powodować działanie niepożądane, istotne dla 

zdrowia lub bezpieczeństwa pacjenta; 

45)  wytwórca: 



- 800 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a)  podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie 

wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego, czy 

te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot, 

b)  podmiot, który montuje, pakuje, przetwarza, całkowicie odtwarza lub oznakowuje gotowy 

produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie, w celu wprowadzenia go do obrotu 

jako wyrobu pod nazwą własną, z wyjątkiem podmiotu, który montuje lub dostosowuje 

wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez 

indywidualnego pacjenta; 

46)   zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpieczeństwa - działania podjęte w celu 

minimalizacji, związanego z wyrobem wprowadzonym do obrotu, ryzyka śmierci lub 

poważnego pogorszenia stanu zdrowia, obejmujące zwrot wyrobu dostawcy, 

modyfikowanie, wymianę lub niszczenie wyrobu, wykonywaną przez nabywcę 

modernizację wprowadzającą określoną modyfikację lub zmianę konstrukcji, zalecenie 

dotyczące używania wyrobu. 

2. Przepisy ustawy dotyczące wyrobów medycznych stosuje się do wyposażenia wyrobu 

medycznego. 

3. Przepisy ustawy dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro stosuje się do 

wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. 

[4. Obowiązki importera lub dystrybutora, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wynikające z przepisów ustawy, stosuje się do przedsiębiorcy zagranicznego 

wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie 

oddziału, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).] 

<4. Obowiązki importera lub dystrybutora, mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wynikające z przepisów ustawy, stosuje się do 

przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 55. 

1. Dokumentację badania klinicznego stanowią: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a85u1&full=1
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1)   dokumenty źródłowe; 

2)   inne dokumenty, na podstawie których można ocenić prawidłowość prowadzenia badania 

klinicznego oraz jakość otrzymanych danych i które służą potwierdzeniu zgodności 

działań badacza klinicznego, sponsora i monitorującego z wymaganiami ustawy. 

2. Dokumentami źródłowymi są oryginały dokumentów, danych i zapisów lub ich kopie, po 

sprawdzeniu i poświadczeniu ich zgodności z oryginałem, mające związek z badaniem 

klinicznym, w szczególności historia choroby, wyciąg ze zbiorczej dokumentacji 

wewnętrznej ośrodka prowadzącego badanie kliniczne, dokumentacja wynikająca z 

protokołu badania klinicznego, wyniki badań laboratoryjnych, karty zleceń lekarskich, 

wydruki wyników badań z automatycznych urządzeń medycznych, zdjęcia rentgenowskie, 

podpisane i datowane formularze świadomej zgody. 

3. Dokumenty źródłowe stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 186, 823, 960 i 1070). 

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przechowuje się przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia albo wstrzymania badań klinicznych wyrobu. 

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, staje się państwowym zasobem archiwalnym 

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) i jest przechowywana przez okres 

określony w ust. 4. Dokumentacja podlega udostępnieniu bezpłatnie na żądanie Prezesa 

Urzędu. [Przepisu art. 17 ust. 1 wymienionej ustawy nie stosuje się.] 

 

Art. 62. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 58 ust. 1 i 2, są obowiązane niezwłocznie zgłosić 

Prezesowi Urzędu fakt zaprzestania wprowadzania wyrobu do obrotu. 

2. Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 58 ust. 1, jest obowiązany 

niezwłocznie zgłosić Prezesowi Urzędu fakt zaprzestania pełnienia funkcji 

autoryzowanego przedstawiciela w odniesieniu do danego wyrobu. 

2a. Podmioty, które dokonały zgłoszenia lub powiadomienia, o których mowa w art. 58, 

niezwłocznie powiadamiają Prezesa Urzędu o: 

1)   zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie, w którym na podstawie ustawy dany 

wyrób podlega zgłoszeniu lub powiadomieniu; 
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2)   rozwiązaniu lub likwidacji spółki albo likwidacji majątku upadłego po zakończeniu 

postępowania upadłościowego. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a: 

1)   dokumentacja oceny zgodności, 

2)   wykaz odbiorców 

- stają się państwowym zasobem archiwalnym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przechowuje się je z zachowaniem 

terminów określonych w art. 13 ust. 3, art. 18 ust. 3 i art. 32 ust. 1 i 2. Przepis art. 55 ust. 

5 zdanie drugie [i trzecie] stosuje się. 

 

Art. 71. 

1. Postępowanie kontrolne, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3, może 

obejmować ocenę dokumentacji dotyczącej wyrobu przesłanej na żądanie Prezesa Urzędu. 

[1a. Do postepowania kontrolnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów 

rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<1a. Do postępowania kontrolnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów 

rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

..).> 

2. Do kontroli, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, przedkłada się dokumentację w 

języku polskim lub języku angielskim. 

3. Na żądanie Prezesa Urzędu podmiot kontrolowany dostarcza tłumaczenie wskazanej 

dokumentacji na język polski. 

4. Prezes Urzędu może także zażądać od wytwórcy, autoryzowanego przedstawiciela, 

importera lub dystrybutora mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dostarczenia próbek niezbędnych do przeprowadzenia badań i 

weryfikacji wyrobu. 

5. Do próbek, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 70 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) 
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Art. 29. 

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansowywać uprawianie lub 

organizowanie sportu oraz jego promocję. 

1a. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

może udzielić instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Sportu, dla 

której jest organem założycielskim, dotacji celowej z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na realizację zadań 

publicznych związanych z zapewnieniem warunków organizacyjnych, ekonomicznych i 

technicznych do szkolenia sportowego w zakresie: 

1)   bieżącego utrzymania obiektów sportowych i zarządzania nimi; 

2)   przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. 

[1b. Działalność Centralnego Ośrodka Sportu, o której mowa w ust. 1a, nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<1b. Działalność Centralnego Ośrodka Sportu, o której mowa w ust. 1a, nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. ..).> 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu odpowiednio w 

środowisku szkolnym i akademickim. 

3. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych mogą wspierać, 

w tym finansowo, rozwój sportu w jednostkach organizacyjnych służb podległych tym 

ministrom lub nadzorowanych przez nich. 

4. Z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, 

są finansowane koszty opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry 

narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 

5. Koszty wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w tym koszty 

badań niezbędnych do wydania tego orzeczenia, w stosunku do zawodników, którzy nie 

ukończyli 23 lat i nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, są 

finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych przepisami o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób realizowania opieki 

medycznej, o której mowa w ust. 4, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa 

sportowego oraz potrzebę ochrony zdrowia zawodników. 

7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zadań 

związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub 

mistrzostwach Europy, może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu 

Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573). Przepisy art. 47 i art. 151 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1167 i 1948, z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) 

 

Art. 2. 

W rozumieniu ustawy: 

1)   jednostką organizacyjną - jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2; 

2)   rękojmią zachowania tajemnicy - jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych 

wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym 

ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego; 

3)   dokumentem - jest każda utrwalona informacja niejawna; 

4)   materiałem - jest dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako 

informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo 

będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia; 

5)   przetwarzaniem informacji niejawnych - są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu 

do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, 

modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, 

przekazywanie lub udostępnianie; 
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6)   systemem teleinformatycznym - jest system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); 

7)   dokumentem szczególnych wymagań bezpieczeństwa - jest systematyczny opis sposobu 

zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego; 

8)   dokumentem procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego - jest opis 

sposobu i trybu postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji 

niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym oraz zakres 

odpowiedzialności użytkowników systemu teleinformatycznego i pracowników mających 

do niego dostęp; 

9)   dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - jest dokument 

szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz dokument procedur bezpiecznej eksploatacji 

systemu teleinformatycznego, opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie; 

10)  akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego - jest dopuszczenie systemu 

teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych; 

11)  certyfikacją - jest proces potwierdzania zdolności urządzenia, narzędzia lub innego 

środka do ochrony informacji niejawnych; 

12)  audytem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - jest weryfikacja poprawności 

realizacji wymagań i procedur, określonych w dokumentacji bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego; 

[13)  przedsiębiorcą - jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) lub każda 

inna jednostka organizacyjna, niezależnie od formy własności, którzy w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej zamierzają realizować lub realizują związane z 

dostępem do informacji niejawnych umowy lub zadania wynikające z przepisów prawa;] 

<13) przedsiębiorcą – jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) lub każda inna jednostka organizacyjna, 

niezależnie od formy własności, którzy w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej zamierzają realizować lub realizują związane z dostępem do informacji 

niejawnych umowy lub zadania wynikające z przepisów prawa;> 

14)  kierownikiem przedsiębiorcy - jest członek jednoosobowego zarządu lub innego 

jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały organ 

albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1957817:part=a2p3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a4&full=1


- 806 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników 

ustanowionych przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki 

cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w 

przypadku spółki partnerskiej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w 

odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - 

komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba; za 

kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę 

ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest 

kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy; 

15)  ryzykiem - jest kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego i 

jego konsekwencji; 

16)  szacowaniem ryzyka - jest całościowy proces analizy i oceny ryzyka; 

17)  zarządzaniem ryzykiem - są skoordynowane działania w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, z uwzględnieniem ryzyka; 

18)  zatrudnieniem - jest również odpowiednio powołanie, mianowanie lub wyznaczenie. 

 

Art. 67. 

1. Świadectwo, decyzja o odmowie wydania świadectwa oraz decyzja o cofnięciu świadectwa 

powinny zawierać: 

1)   oznaczenie organu, który wydał, odmówił wydania bądź cofnął świadectwo; 

2)   wskazanie miejsca i daty wystawienia; 

[3)   nazwę podmiotu, adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer 

REGON;] 

<3) nazwę podmiotu, adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

i numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

4)   podstawę prawną; 

5)   stwierdzenie wydania świadectwa, odmowy wydania lub jego cofnięcia; 

6)   w przypadku wydania świadectwa - jego stopień, klauzulę tajności oraz termin ważności; 

7)   imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjonariusza ABW albo funkcjonariusza lub 

żołnierza SKW. 

2. Decyzja o odmowie wydania oraz decyzja o cofnięciu świadectwa powinny zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności i terminie wniesienia: 
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1)   odwołania do Prezesa Rady Ministrów; 

2)   skargi do sądu administracyjnego. 

3. Uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje niejawne podlega ochronie na 

zasadach określonych w niniejszej ustawie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2136 i 2371) 

Art. 6. 

1. Publiczny transport zbiorowy może być wykonywany przez operatora publicznego 

transportu zbiorowego, zwanego dalej "operatorem", lub przewoźnika spełniających 

warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób 

określone odpowiednio w: 

1)   ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i 1215); 

2)   ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z 

2015 r. poz. 1690 i 1960, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 1566); 

3)   ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

4)   ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

[5)   ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<5) ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

6)   ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66). 

2. Jeżeli wykonywanie przewozu osób wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, w 

szczególności do kierowania środkami transportu, wynikających z odrębnych przepisów, 

posiadanie tych kwalifikacji jest również niezbędne do wykonywania publicznego 

transportu zbiorowego. 

Art. 30. 

1. Przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący przewozem o 

charakterze użyteczności publicznej może być wykonywany przez przedsiębiorcę po 

dokonaniu zgłoszenia o zamiarze wykonywania takiego przewozu do organizatora 
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właściwego ze względu na obszar lub zasięg przewozów i wydaniu przez tego 

organizatora potwierdzenia zgłoszenia przewozu, z zastrzeżeniem art. 31. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

[1)   imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej nazwę i 

siedzibę przedsiębiorcy, numer identyfikacji statystycznej (REGON) oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP);] 

<1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej nazwę 

i siedzibę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

2)   określenie proponowanej linii komunikacyjnej, na której ma odbywać się przewóz, oraz 

długości tej linii w kilometrach; 

3)   wskazanie zamierzonego okresu wykonywania przewozu. 

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   proponowany rozkład jazdy zawierający przystanki komunikacyjne lub dworce: 

a)  o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 7, 

b)  wskazane w uchwale, o której mowa w art. 15 ust. 2; 

2)   informację o środkach transportu, którymi przedsiębiorca zamierza wykonywać przewóz; 

3)   potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 

położonych w granicach administracyjnych miast i dworców dokonane z ich 

właścicielami lub zarządzającymi; 

4)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności w zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu, zgodnie z art. 

6; 

5)   odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 

2418 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 28. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=2&full=1
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z 2017 r. poz. 460) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.> 

2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: 

1)   posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: 

a)  salę wykładową, 

b)  pomieszczenie biurowe, 

c)  plac manewrowy oraz 

d)  pojazd przeznaczony do nauki jazdy; 

2)   zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego 

uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na 

kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia 

do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o 

którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania; 

3)   posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce 

dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; 

4)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby 

fizycznej lub członków organów osoby prawnej. 

3. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest starosta właściwy ze względu 

na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. 

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest 

dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer 

jest wymagany; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada; 

4)   numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada; 

5)   oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców; 



- 810 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6)   adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal 

wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat 

określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów; 

7)   zakres prowadzonego szkolenia; 

8)   imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi; 

9)   numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy. 

5. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami.". 

6. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się 

dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli 

jest on inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewidencyjny 

ośrodka szkolenia kierowców. 

[8. Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wydaje zaświadczenie o 

dokonaniu wpisu.] 

<8. Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia kierowców, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wydaje z 

urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.> 

9. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez 

ośrodek szkolenia kierowców. Przepisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców, o której mowa w 

ust. 2 pkt 1, znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru 
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przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, informuje starostów, na 

których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, 

przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji. 

11. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście, o którym mowa w ust. 3, informację o 

wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od 

dnia ich wystąpienia. 

12. Opłata, o której mowa w ust. 8, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód 

powiatu. 

<Art. 28a. 

Starosta prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym. 

 

Art. 28b. 

1. Starosta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w terminie 7 dni od dnia wpływu do 

tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 28 ust. 5. 

2. Jeżeli starosta nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy starosta wezwał przedsiębiorcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 33. 

1. Instruktorem jest osoba, która: 

1)   (uchylony); 

2)   posiada prawo jazdy: 

a)  kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o 

uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora 

wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A, 

b)  kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o 

uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do 

prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, 
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c)  kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu 

prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób 

ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających 

uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii, 

d)  kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o 

uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora 

wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T; 

3)   posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na 

kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie 

uprawnienia do kierowania tramwajem; 

4)   posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania czynności instruktora; 

5)   posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

wykonywania czynności instruktora; 

6)   ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada 

zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o 

uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi; 

7)   złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją 

powołaną przez wojewodę; 

8)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: 

a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 

c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie 

działającego środka, 

e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, 

f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 

9)   jest wpisana do ewidencji instruktorów. 

2. Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich 

zamieszkania, który: 
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1)   wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu 

opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 [pkt 1-8] 

<pkt 2-8>; 

2)   nadaje instruktorowi numer ewidencyjny; 

3)   odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy 

osoba: 

a)  nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 [pkt 1-8] <pkt 2-8>, lub 

b)  została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia 

przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5. 

3. W ewidencji instruktorów umieszcza się następujące dane instruktora: 

1)   numer ewidencyjny; 

2)   imię i nazwisko; 

3)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

4)   adres zamieszkania; 

5)   wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje 

uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania; 

6)   numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego 

podmiotu, w którym prowadzi szkolenie; 

7)   datę ważności legitymacji. 

3a. Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii: 

1)   A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM, A1 i A2; 

2)   B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa 

jazdy kategorii B1, C1 lub D1; 

3)   C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy 

kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E; 

4)   B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy 

kategorii T; 

5)   C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D oraz 

prawo jazdy kategorii D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa 

jazdy kategorii D+E. 
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4. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę 

przeznaczoną na organizację tego egzaminu i wynagrodzenia członków komisji. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód 

powiatu. 

Art. 38. 

1. Wykładowcą jest osoba, która: 

1)   spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt [1,] 7 i 8, oraz posiada 

zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na 

instruktorów lub wykładowców; 

2)   jest wpisana do ewidencji wykładowców. 

2. Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich 

zamieszkania, który: 

1)   wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu 

opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 

[1 i] 6-8; 

2)   wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji; 

3)   nadaje wykładowcy numer ewidencyjny; 

4)   odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy 

osoba: 

a)  nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt [1 i] 6-8, lub 

b)  została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia 

przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5. 

3. W ewidencji wykładowców umieszcza się następujące dane wykładowcy: 

1)   numer ewidencyjny; 

2)   imię i nazwisko; 

3)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

4)   adres zamieszkania; 

5)   wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie 

których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania; 

6)   numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub numer ewidencyjny innego 

podmiotu, w którym prowadzi szkolenie; 
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7)   datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji. 

3a. Starosta, wpisując osobę do ewidencji wykładowców w zakresie prawa jazdy kategorii: 

1)   A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM, A1 i A2; 

2)   B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa 

jazdy kategorii B1, C1 lub D1; 

3)   C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy 

kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E; 

4)   B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy 

kategorii T; 

5)   C+E posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii 

D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód 

powiatu. 

5. Wykładowca jest obowiązany: 

1)   przekazywać staroście: 

a)  numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym 

prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć, 

b)  informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia 

ich zmiany; 

2)  corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 

35 ust. 6; 

3)   do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające 

uczestnictwo w warsztatach; 

4)   rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki; 

5)   poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje; 

6)   posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu. 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz 

pierwszy uprawnienia wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana 

uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego. 
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7. Wymóg, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, w odniesieniu do wykładowcy uznaje się za 

spełniony, jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje 

instruktora. 

Art. 45. 

1. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, wydaje decyzję administracyjną o zakazie 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca: 

1)   złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym; 

2)   nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie; 

3)   rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia kierowców; 

4)   naruszył zakaz, o którym mowa w art. 54b. 

<1a. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 starosta wyznacza termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest: 

1)   wielokrotne prowadzenie szkolenia: 

a)  w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć, 

b)  w sposób niezgodny z programem szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2, 

c)  pojazdami niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 24; 

2)  wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1; 

3)   wielokrotne wystawienie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia; 

4)   odmowa poddania się kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, starosta wydaje również na wniosek starosty, który 

podczas kontroli infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajdującej się na obszarze 

jego działania stwierdził nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1. 

<4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

5. W przypadku gdy wydano decyzję, o której mowa w ust. 1, a przedsiębiorca 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 
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gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów 

działalności regulowanej. 

6. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców na skutek wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, 

może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania tej decyzji. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 28b ust. 

2.> 

<Art. 45a. 

Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, skreśla przedsiębiorcę z rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców również na jego 

wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 85. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej 

badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

pracownię psychologiczną.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej 

wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących pracownię psychologiczną.> 

2. Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który: 

1)   posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki 

lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami 

określonymi w metodyce; 

2)   zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim 

psychologiem; 
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3)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby 

fizycznej lub członków organów osoby prawnej. 

3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię 

psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności. 

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest 

dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer 

jest wymagany; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada; 

4)   numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada; 

5)   oznaczenie i adres pracowni psychologicznej; 

6)   imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej 

badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym. 

5. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną 

przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię 

psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami.". 

6. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną umieszcza się dane, 

o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres 

siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewidencyjny pracowni 

psychologicznej. 
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[8. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

pracownię psychologiczną, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wydaje 

zaświadczenie o dokonaniu wpisu.] 

<8. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

pracownię psychologiczną, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i 

wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.> 

9. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do 

rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, pisemną informację o 

wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od 

dnia ich wystąpienia. 

10. Opłata, o której mowa w ust. 8, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód 

samorządu województwa. 

<Art. 85a. 

Marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy 

lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

 

Art. 85b. 

1. Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w terminie 7 dni od dnia 

wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 85 

ust. 5. 

2. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał 

przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni 

od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 87. 

1. Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez 

uprawnionego psychologa. 

2. Uprawnionym psychologiem jest osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia; 
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2)   ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii 

transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku 

psychologia; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów; 

4)   została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów. 

3. Ewidencję uprawnionych psychologów prowadzi marszałek województwa właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania, który: 

1)   wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji, za opłatą oraz po uiszczeniu 

opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3; 

[2)   wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;] 

<2) wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji;> 

3)   nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu psychologowi; 

4)   odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku osoby: 

a)  niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

b)  skreślonej z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w 

wykonywaniu lub dokumentowaniu badań psychologicznych - w okresie, o którym mowa 

w art. 88 ust. 8, 

c)  wobec której orzeczono, prawomocnym wyrokiem sądu środek karny w postaci zakazu 

wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego zakazu, 

d)  którą pozbawiono prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem 

komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 

r. poz. 120 i 753). 

4. W ewidencji umieszcza się następujące dane uprawnionego psychologa: 

1)   numer ewidencyjny; 

2)   imię i nazwisko; 

3)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

4)   adres zamieszkania; 

5)   oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania; 
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6)   datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód 

samorządu województwa. 

6. Uprawniony psycholog jest obowiązany: 

1)   przekazać marszałkowi województwa: 

a)  oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania - najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia badań, 

b)  informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia 

ich zmiany; 

2)   poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje; 

3)   posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz 

okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu. 

 

Art. 88. 

1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych 

w zakresie psychologii transportu, z zastrzeżeniem art. 89 ust. 1. 

2. W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa: 

1)   rozpatruje skargi; 

2)   przeprowadza kontrolę w zakresie: 

a)  trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, 

b)  prowadzonej dokumentacji, 

c)  wydawanych orzeczeń, 

d)  warunków lokalowych, 

e)  spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i 

ust. 3 pkt 4 lit. c i d; 

3)   w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza 

termin ich usunięcia; 

4)   wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia pracowni psychologicznej w 

zakresie psychologii transportu; 

5)   wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psychologa z ewidencji uprawnionych 

psychologów. 
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3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza z upoważnienia marszałka 

województwa uprawniony psycholog. 

4. Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez 

przedsiębiorcę pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu, skreślając 

przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli 

przedsiębiorca: 

1)   złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 85 ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym; 

2)   nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia pracowni psychologicznej w wyznaczonym przez marszałka województwa 

terminie; 

3)   rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

pracowni psychologicznej. 

5. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia pracowni psychologicznej jest: 

1)   przeprowadzanie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu niezgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 90; 

2)   wydawanie orzeczeń psychologicznych niezgodnych ze stanem faktycznym; 

3)   odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

<5a. Decyzja, o której mowa w ust. 4, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

5b. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy 

przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie 

wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych 

rejestrów działalności regulowanej.> 

6. Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psychologa z 

ewidencji, w przypadku: 

1)   śmierci psychologa; 

2)   niespełnienia przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 87 ust. 2 pkt 

1-3; 

3)   stwierdzenia: 

a)  wielokrotnego przeprowadzenia badań psychologicznych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b)  potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej badań psychologicznych; 
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4)   orzeczenia wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu 

wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego zakazu; 

5)   pozbawienia go prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem 

komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 

7. Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji: 

1)   z urzędu; 

2)   na uzasadniony wniosek Ministra Obrony Narodowej. 

8. W przypadku skreślenia psychologa z ewidencji, z przyczyn określonych w ust. 6 pkt 3, 

ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od 

dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna. 

9. Nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 i 4, sprawuje marszałek 

województwa. 

<Art. 88a. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

pracownię psychologiczną, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym 

zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania 

decyzji, o której mowa w art. 88 ust. 4. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 85b ust. 

2. 

Art. 88b. 

Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców 

prowadzących pracownię psychologiczną na jego wniosek, a także po uzyskaniu 

informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 114. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy 

stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.] 
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<1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki 

jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.> 

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który: 

1)   posiada: 

a)  infrastrukturę techniczną, 

b)  pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, 

c)  pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi - w 

przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego, 

d)  warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne 

- pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzanie zajęć; 

2)   zapewnia prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy; 

3)   nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby 

fizycznej lub członków organów osoby prawnej. 

 

Art. 115. 

1. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia 

techniki jazdy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności 

objętej wpisem. 

2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest 

dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer 

przedsiębiorca posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada; 

4)   numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada; 

5)   adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 

6)   zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2; 

7)   imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi. 

3. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia 

techniki jazdy przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści: 
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"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami.". 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać również: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia 

i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

5. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy umieszcza 

się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem adresu zamieszkania, 

jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz numer przedsiębiorcy w tym rejestrze. 

[6. Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

doskonalenia techniki jazdy, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, oraz 

wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.] 

<6. Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

doskonalenia techniki jazdy, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, oraz 

wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.> 

7. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wojewodzie, o którym mowa w ust. 1, informację o 

wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od 

dnia ich wystąpienia. 

8. Opłata, o której mowa w ust. 6, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód budżetu 

państwa. 

<Art. 115a. 

Wojewoda prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym. 

Art. 115b. 

1. Wojewoda jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy w terminie 7 

dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w art. 115 ust. 3. 
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2. Jeżeli wojewoda nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć 

działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewoda wezwał przedsiębiorcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 118. 

1. Wojewoda sprawuje nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy. 

2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda: 

1)   przeprowadza kontrolę w zakresie: 

a)  spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, o których mowa w art. 

114 ust. 2, 

b)  zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi: 

–  warunkami przeprowadzania zajęć, 

–  programami - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c 

i d oraz w ust. 2, 

c)  prawidłowości prowadzonej dokumentacji w związku z prowadzeniem szkolenia; 

2)   w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza 

termin ich usunięcia; 

3)   wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka 

doskonalenia techniki jazdy; 

4)   skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy. 

3. Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, 

skreślając go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki 

jazdy, jeżeli przedsiębiorca: 

1)   złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115 ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym; 

2)   nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy w wyznaczonym przez wojewodę 

terminie; 

3)   rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 
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4. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest: 

1)   wielokrotne prowadzenie szkolenia: 

a)  w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć, 

b)  w sposób niezgodny z programem - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 

pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2, 

c)  pojazdami niespełniającymi wymagań przewidzianych dla szkolenia, o którym mowa w 

art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c oraz ust. 2; 

2)   wielokrotne wystawienie zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym; 

3)   odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

<4a. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

4b. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, w przypadku gdy 

przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie 

wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych 

rejestrów działalności regulowanej.> 

5. Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy w 

przypadku: 

1)   śmierci instruktora techniki jazdy; 

2)   gdy instruktor przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w art. 117 

ust. 2 pkt 3-6; 

3)   wielokrotnego prowadzenia szkolenia: 

a)  w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć, 

b)  w sposób niezgodny z programem - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 

pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2, 

c)  pojazdami niespełniającymi wymagań przewidzianych dla szkolenia, o którym mowa w 

art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2; 

4)   wielokrotnego potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia. 

6. Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy: 

1)   z urzędu; 

2)   na wniosek jednostki lub organu sprawującego nadzór nad jednostkami, o których mowa 

w art. 116 ust. 1. 
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7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, wojewoda wydaje decyzję 

administracyjną. 

8. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora techniki jazdy, który dopuścił się rażącego 

naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji nie może być 

dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna. 

9. Nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w art. 116 ust. 1, 

sprawują odpowiednio: 

1)   jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa w sprawach 

transportu i ruchu wojsk; 

2)   organ podległy lub nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

odpowiedni dla ośrodka. 

10. Jednostka lub organ, o których mowa w ust. 9, w ramach nadzoru: 

1)   rozpatrują skargi dotyczące ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 

2)   prowadzą kontrolę ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 

3)   występują do wojewody z wnioskiem o: 

a)  skreślenie jednostki z ewidencji jednostek prowadzących ośrodek doskonalenia techniki 

jazdy, 

b)  skreślenie instruktora techniki jazdy, który rażąco naruszył przepisy w zakresie szkolenia, 

z ewidencji. 

<Art. 118a. 

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek doskonalenia techniki jazdy, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym 

samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

wydania decyzji, o której mowa w art. 118 ust. 3. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 115b 

ust. 2. 

Art. 118b. 

Wojewoda wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

doskonalenia techniki jazdy na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o 

zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i 
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Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o 

wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 130. 

1. Ewidencje, o których mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 115j ust. 2 pkt 

4 i art. 124a ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

zostają przekształcone w ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 9, 

art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy. 

2. Rejestr uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostaje przekształcony 

w ewidencję, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 5. 

3. Wpisy w ewidencjach, o których mowa w ust. 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w ust. 2, 

dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność. 

4. Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 

77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy w terminie 3 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wzywa osobę wpisaną przed dniem wejścia w 

życie ustawy do odpowiedniej ewidencji, o której mowa w ust. 1, do przedłożenia 

aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w tych ewidencjach. 

5. Osoba wezwana do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych 

w ewidencji, w trybie, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązana przedłożyć te informacje, 

w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia z ewidencji. 

6. Osobę wpisaną, w dniu wejścia w życie ustawy, do ewidencji, o której mowa w art. 105 

ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za 

spełniającą wymagania, o których mowa w: 

1)   art. 33 ust. 1 pkt [1,] 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do 

prowadzenia zajęć; 

2)   art. 33 ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności posiadanej legitymacji instruktora; 

3)   art. 37 ust. 1 pkt 1 - przez okres roku od dnia wejścia w życie ustawy. 

7. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 110 ust. 

1 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za 

spełniającą wymagania, o których mowa w: 

1)   art. 58 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do 

przeprowadzania egzaminów państwowych; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a105u2p7:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a110u1p10:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a115(j)u2p4:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a115(j)u2p4:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a124(a)u9p4:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a123:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a123:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a105u2p7:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a105u2p7:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a110u1p10:ver=7&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958501:part=a110u1p10:ver=7&full=1
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2)   art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia 

psychologicznego, o których mowa w art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym; 

3)   art. 63 ust. 1 pkt 2 - do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 

uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu 

drogowego na podstawie dotychczasowych przepisów. 

8. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 115j ust. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za 

spełniającą wymagania, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - w zakresie dotychczas 

posiadanych uprawnień do prowadzenia ćwiczeń praktycznych w ośrodku doskonalenia 

techniki jazdy. 

9. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do rejestru uprawnionych lekarzy, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 

77 ust. 1 pkt 2 i 3. 

10. Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 124a 

ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za 

spełniającą wymagania, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428) 

 

[Art. 26. 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego 

dalej "rejestrem".] 

<Art. 26. 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i wymaga 

wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.> 
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Art. 27. 

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 

3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra 

właściwego do spraw rodziny. 

4. Rejestr zawiera: 

1)   nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub 

klub dziecięcy; 

[2)   numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;] 

<2) numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;> 

3)   miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

4)   informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

5)   informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

6)   adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 

7)   liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; 

8)   liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; 

9)   informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

10)  wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 

5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy nie 

podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra 

właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę 

żłobka lub klubu dziecięcego. 

Art. 28. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o 

wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub 

dziecięcy. Wniosek zawiera: 
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1)   w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, 

potwierdzający status podmiotu; 

[2)   numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;] 

<2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;> 

3)   decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 

ust. 2; 

3a)  
(37)

 odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o 

której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2; 

4)   
(38)

 w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie; 

5)   oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy; 

6)   w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL; 

7)   
(39)

 informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

8)   
(40)

 adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 

9)   
(41)

 informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

10)  
(42)

 wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym. 

2. (uchylony). 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, 

w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33. 

4. 
(43)

 W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu 

potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 

dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających 

z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie 

danych, którymi rozporządza. 

5. Po dokonaniu wpisu do rejestru, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od 

dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp 

do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym: 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1)   dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub 

informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10; 

2)   sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

 

<Art. 28a. 

Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste 

błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub niezgodności ze stanem 

faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.> 

 

Art. 30. 

[1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu 

do rejestru.] 

<1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu 

wpisu podmiotu do rejestru.> 

2. Zaświadczenie zawiera następujące dane: 

1)   nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru; 

2)   datę i numer wpisu do rejestru; 

3)   formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę; 

4)   nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

5)   miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

 

<Art. 30a. 

1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w 

terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi 

do niego dokumentami, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3. 

2. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 
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Art. 31. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy: 

1)   podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub 

klubu dziecięcego; 

2)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem[.] <;> 

<3) w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności 

objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.> 

 

Art. 32. 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku: 

1)   złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie; 

2)   nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

3)   przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 

28, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; 

4)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem[.] <;> 

<5) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego 

osobą fizyczną;  

6) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego 

o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

<Art. 32a. 

Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 32 pkt 2 lub 3, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez 

przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz 

powtarzalność naruszeń. 

Art. 32b. 

1. Przedsiębiorca, w stosunku do którego wydano decyzję, o której mowa w art. 32a, 

może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. 
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który wykonywał działalność bez 

wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 30a ust. 2.> 

 

Art. 35. 

1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do 

rejestru jest zobowiązany do: 

1)   wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr 

z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9; 

2)   dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a - w przypadku danych lub informacji, o 

których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10. 

[2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ prowadzący rejestr 

dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 30, uwzględniające te zmiany.] 

<2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ prowadzący rejestr 

dokonuje zmian w rejestrze oraz z urzędu wydaje podmiotowi wpisanemu do 

rejestru zaświadczenie, o którym mowa w art. 30, uwzględniające te zmiany.> 

 

Art. 46a. 

1. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych 

opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna. 

2. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego 

opiekuna do wykazu. 

<3. Jeżeli organ prowadzący wykaz nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w art. 

46b ust. 6a, a od dnia wpływu zgłoszenia do tego organu upłynęło 14 dni, dzienny 

opiekun może objąć dziecko opieką. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał 

podmiot zatrudniający dziennego opiekuna do uzupełnienia zgłoszenia, nie później 

niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu 

uzupełnienia zgłoszenia.> 
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Art. 46b. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze 

publicznym, potwierdzający status podmiotu; 

2)   numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 

3)   w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL; 

4)   oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których 

mowa w art. 39 ust. 1; 

5)   imię i nazwisko dziennego opiekuna; 

6)   miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę 

wsi, miasta, dzielnicy i ulicy; 

7)   liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; 

8)   czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

9)   wysokość opłat u dziennego opiekuna. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, są składane wyłącznie drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 

4. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o 

którym mowa w art. 62a, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia 

oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. 

5. W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a. 

6. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 2, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna. 

Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych 

dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie 

danych, którymi rozporządza. 
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<6a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu do wykazu w 

terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub w 

art. 47a pkt 1.> 

7. Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od 

dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz 

osobie, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, dostęp do systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym sporządzania i przekazywania 

sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 494) 

Art. 4. 

1. [Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.).] <Centrum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …).> Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i 

rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może być: 

1)   finansowana z określanej corocznie w ustawie budżetowej dotacji podmiotowej; 

2)   prowadzona w oparciu o nieruchomości, w które Centrum zostało wyposażone na 

podstawie art. 29 ust. 1. 

3. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie realizacji 

zadań Centrum określonych w art. 3 ust. 2. 

 

 

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. z 2017 r. poz. 886) 

 

Art. 19. 

1. Podmioty i wytwórcy, o których mowa w art. 18 ust. 2, są obowiązani zgłosić projekt 

graficzny znaku imiennego do rejestru znaków imiennych. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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2. Wytwórca wyrobów z metali szlachetnych niewprowadzający do obrotu wytwarzanych 

wyrobów może zgłosić projekt graficzny znaku imiennego do rejestru znaków imiennych. 

3. Rejestr znaków imiennych jest prowadzony w systemie informatycznym przez właściwego 

dyrektora okręgowego urzędu probierczego, zwanego dalej "dyrektorem". 

4. Wniosek zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia znaku imiennego; 

2)   wskazanie adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest wykonywana działalność 

gospodarcza; 

3)   projekt graficzny znaku imiennego; 

[4)    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) - w przypadku podmiotów i wytwórców, o których mowa w art. 18 ust. 

2, o ile takie numery posiadają;] 

<4) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – 

w przypadku podmiotów i wytwórców, o których mowa w art. 18 ust. 2, o ile taki 

numer posiadają> 

5)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo - w 

przypadku wytwórcy, o którym mowa w ust. 2. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest obowiązany do przedstawienia znaku 

imiennego we właściwym okręgowym urzędzie probierczym w celu wykonania odbitki 

kontrolnej znaku. 

6. Dyrektor dokonuje wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, w przypadku 

gdy projekt graficzny znaku imiennego pozwala na jednoznaczną identyfikację podmiotu, 

o którym mowa w ust. 4 pkt 1, i nie jest podobny do znaku imiennego wpisanego 

wcześniej do rejestru znaków imiennych. 

7. Dyrektor odmawia wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, jeżeli projekt 

graficzny znaku imiennego nie spełnia warunków określonych w ust. 6. 

8. Wpis znaku imiennego do rejestru znaków imiennych oraz odmowa wpisu następują w 

drodze decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora. Uzasadnienie decyzji o 

odmowie wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych powinno zawierać 

wskazanie przyczyny odmowy. 
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9. Podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest obowiązany do zawiadamiania dyrektora o 

zmianach danych objętych wpisem do rejestru znaków imiennych, w terminie miesiąca od 

powstania tych zmian. 

Art. 20. 

1. Wpisowi do rejestru znaków imiennych podlegają: 

1)   numer ewidencyjny znaku imiennego; 

2)   data wpisu do rejestru znaków imiennych; 

3)   oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1; 

4)   adres do doręczeń lub adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza; 

5)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku podmiotów i wytwórców, o których 

mowa w art. 18 ust. 2, o ile takie numery posiadają; 

6)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo - 

w przypadku wytwórcy, o którym mowa w art. 19 ust. 2; 

7)   informacje o zmianie danych objętych wpisem do rejestru znaków imiennych wraz ze 

wskazaniem daty powstania tych zmian[;] <.> 

[8)   numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON) - w przypadku podmiotów i wytwórców, o których mowa w art. 

18 ust. 2.] 

2. W rejestrze umieszcza się projekt graficzny znaku imiennego. 

 

[Art. 44. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorców stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460).] 

<Art. 44. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorców stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 

138) 

Art. 4. 

1. Podmiotami leczniczymi są: 

[1)   przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) we wszelkich formach 

przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej,] 

<1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) we wszelkich formach przewidzianych dla 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,> 

2)   samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

3)    jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane 

przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające 

w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną 

podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), 

4)   instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201), 

5)   fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie 

ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, 

5a)  posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w 

pkt 5, 

6)   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, 

7)   jednostki wojskowe 

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 
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2. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie 

wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez 

kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

3. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie 

nieuregulowanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych: 

1)   przepisy art. 3, art. 9-17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25-36 - w 

zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia; 

2)   przepisy art. 93-99 - w zakresie czasu pracy pracowników tych instytutów; 

3)   przepisy art. 100-113 - w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą; 

4)   przepisy art. 114-117 - w zakresie dotyczącym przekazywania środków finansowych; 

5)   przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 119 oraz art. 122 - w zakresie dotyczącym 

kontroli pod względem medycznym. 

 

Art. 16. 

[1. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<1. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

1a. [Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej działalność lecznicza:] 

 <Nie stanowi działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców działalność lecznicza:> 

1)   podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej; 

1a)  podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej; 

2)   wykonywana jako: 

a)  działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz 

z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 9 ust. 1 tej 

ustawy, 

b)  działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują prowadzenie 

takiej działalności. 
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[2. Do działalności leczniczej, o której mowa w ust. 1a, stosuje się przepisy dotyczące 

działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<2. Do działalności leczniczej, o której mowa w ust. 1a, stosuje się przepisy dotyczące 

działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców.> 

Art. 104. 

1. Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu 

wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. 

2. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć 

działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał 

wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia 

wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej 

sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu 

uzupełnienia wniosku o wpis. 

<3. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru.> 

Art. 106. 

1. Organem prowadzącym rejestr jest: 

1)   wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w 

odniesieniu do podmiotów leczniczych, 

2)   okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - 

w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - 

Wojskowa Rada Lekarska, 

3)   okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki 

zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk 

- zwani dalej "organem prowadzącym rejestr". 

1a. Rejestr jest jawny. 

2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za 

funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w 
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ochronie zdrowia. Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

2a. Jednostka, o której mowa w ust. 2, może udostępniać dane objęte rejestrem, w tym za 

pośrednictwem strony internetowej. 

2b. Jednostka, o której mowa w ust. 2: 

1)   zapewnia dostęp do danych objętych rejestrem podmiotowi publicznemu albo 

podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującemu zadania publiczne na 

podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot 

publiczny ich realizacji; 

2)   może przekazać dane objęte rejestrem do ponownego ich wykorzystywania w innym celu 

niż realizacja zadania publicznego. 

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b: 

1)   pkt 1 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570) oraz przepisy wydane na podstawie art. 15 ust. 3 tej ustawy; 

2)   pkt 2 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. W przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz 

dane dotyczące: 

1)   oznaczenia podmiotu leczniczego: 

a)  firmę, nazwę albo imię i nazwisko, 

b)  adres podmiotu, 

c)  (uchylona), 

[d)  numer REGON,] 

e)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

2)   dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą; 

3)   adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

4)   formę organizacyjno-prawną; 

5)   rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

6)   dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego, w tym wykaz jego 

jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych; 
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7)   datę wpisu do rejestru; 

8)   (uchylony); 

9)   datę zmiany wpisu do rejestru; 

10)  datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru; 

10a)  miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu 

leczniczego; 

11)  dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji; 

12)  daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111; 

13)  (uchylony). 

4. W przypadku praktyki zawodowej do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz 

dane dotyczące: 

1)   oznaczenia lekarza lub pielęgniarki: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  imiona i nazwiska wspólników spółki - w przypadku spółki cywilnej, spółki jawnej albo 

spółki partnerskiej lekarzy albo pielęgniarek lub położnych, 

c)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), 

d)  adres do korespondencji, 

e)  posiadane specjalizacje, 

f)  numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu, 

g)  (uchylona); 

2)   oznaczenie rodzaju praktyki; 

3)   adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i 

przechowywania dokumentacji medycznej; 

4)   rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

5)   datę wpisu do rejestru; 

6)   (uchylony); 

7)   datę zmiany wpisu do rejestru; 

8)   datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru; 

8a)  miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności 

leczniczej przez lekarza lub pielęgniarkę; 

9)   dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji; 

10)  daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111; 

11)  (uchylony). 
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5. Organ prowadzący rejestr udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym 

mowa w przepisach o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane objęte wpisem do 

rejestru. 

6. Organ prowadzący rejestr udostępnia Narodowemu Funduszowi Zdrowia dane objęte 

wpisem do rejestru. 

<Art. 106a. 

Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste 

błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

Art. 108. 

1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności 

objętej wpisem; 

2)   podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 

1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 

3)   wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 

19. 

2. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku: 

1)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem 

faktycznym; 

2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność 

leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 

3)   rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej 

wpisem; 

4)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2; 

5)   złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru; 

6)   bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ 

prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność 

leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności; 

7)   skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w 

art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522 

i 2020 oraz z 2017 r. poz. 836) albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 
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zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) - w przypadku 

praktyk zawodowych[.] <;> 

<8) uzyskania informacji o zgonie podmiotu lub uzyskania informacji z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu podmiotu.> 

<2a. Wykreślenie z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4 oraz 6–8, 

następuje z urzędu.> 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wykreślenie z rejestru następuje po 

uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

<3a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podmiot wykonuje 

działalność leczniczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów 

działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.> 

4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 

pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 

3 lat od dnia wykreślenia z rejestru. 

<5. Przepis ust. 4 stosuje się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który 

wykonywał tę działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w 

art. 104 ust. 2.> 

[Art. 113. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kontroli, o której mowa w art. 111, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 113. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kontroli, o której mowa w art. 111, stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859 oraz z 2017 r. poz. 624) 
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Art. 17. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga 

uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 

wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, zwanego dalej "rejestrem".] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 

winiarskich, zwanego dalej „rejestrem”.> 

2. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich może również 

obejmować rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich. 

3. Wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie stosuje się do producentów, którzy 

wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw 

własnych. 

Art. 20. 

1. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

2. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. 

3. W przypadku przedsiębiorcy zamierzającego wykonywać działalność gospodarczą, o której 

mowa w art. 17 ust. 1, wniosek zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres 

przedsiębiorcy; 

2)   numer: 

a)  w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki 

numer posiada, 

b)  identyfikacji podatkowej (NIP), 

[c)  identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;] 

3)   określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana; 

4)   wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; 

5)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania 

określone w art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2. 
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4. W przypadku przedsiębiorcy spełniającego wymagania określone w art. 19, wniosek 

zawiera: 

1)   dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4; 

2)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku: 

a)  spełnia wymagania określone w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3, 

b)  posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób 

wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu pitnego markowego, 

c)  posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 - w 

przypadku wyrobu wina owocowego markowego, cydru lub perry, 

d)  prowadzi pasiekę, o której mowa w art. 19 ust. 5 pkt 2 - w przypadku wyrobu miodu 

pitnego markowego. 

5. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. c, do wniosku 

dołącza się informację o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego, o którym mowa 

w art. 19 ust. 4 pkt 2, zawierającą wskazanie: 

1)   województwa, powiatu i gminy; 

2)   nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego; 

3)   numeru działki ewidencyjnej. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 21. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu 

wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze, z podaniem daty wpisu 

lub zmiany wpisu. 

2. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1-4. 

3. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

4. Rejestr jest jawny. 

<5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych prostuje z urzędu wpis do rejestru 

zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.  
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6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany 

złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 

<Art. 21a. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest obowiązany dokonać wpisu 

przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do ministra wniosku o 

wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, a także 

informacją, o której mowa w art. 20 ust. 5, jeśli jest wymagana.  

2. Jeżeli minister właściwy do spraw rynków rolnych nie dokona wpisu w terminie, o 

którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do ministra upłynęło 14 dni, 

przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym 

ministra na piśmie. Nie dotyczy to przypadku, gdy minister wezwał przedsiębiorcę 

do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 22. 

[1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję zakazującą wykonywania 

przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 

winiarskich w przypadkach określonych w: 

1)   ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

2)   art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752, z późn. zm.).] 

<1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję o zakazie wykonywania 

przez przedsiębiorcę działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 

winiarskich, jeśli: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5 lub w 

art. 20 ust. 4 pkt 2, niezgodne ze stanem faktycznym;  

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 

w wyznaczonym przez ministra terminie;  
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3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich przez 

przedsiębiorcę; 

4) nastąpiło cofnięcie przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu 

skarbowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z uwagi na: 

a) zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

b) kierowanie podmiotem przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe, 

c) prowadzenie działalności niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem, 

d) nieposiadanie tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym prowadzono 

skład podatkowy.> 

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

1b. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 minister właściwy do spraw 

rynków rolnych wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń. 

1c. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych o wydanej decyzji, o której mowa w ust. 1. 

1d. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

rynków rolnych z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.> 

[2. W razie wydania decyzji zakazującej wykonywania przez przedsiębiorcę działalności 

gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich w przypadkach 

określonych w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 68 pkt 2, art. 71 ust. 2 i 3 

oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 22a. 

1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o 

której mowa w art. 22 ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 21a ust. 2. 
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Art. 22b. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego 

wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 23. 

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu 

wyrobów winiarskich zawiadamia ministra właściwego do spraw rynków rolnych o 

zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania tej działalności, w terminie 14 dni od dnia jej 

zakończenia lub zawieszenia. 

[2. W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<2. W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   Agencja - Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji działającą na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.); 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003 oraz z 2017 

r. poz. 1015 i 1200); 

3)   całkowity budżet na refundację - wysokość środków publicznych przeznaczonych w 

planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 118 ustawy z 
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dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 16-18 oraz 

objęte programami lekowymi, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 tej ustawy; 

4)   cena detaliczna - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową i urzędową marżę detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług; 

5)   cena hurtowa - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową oraz należny podatek od towarów i usług; 

6)   cena zbytu netto - cenę sprzedaży leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego do podmiotów uprawnionych do obrotu, 

nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług; 

7)   DDD - dobową dawkę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia; 

8)   Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

9)   grupa limitowa - grupę leków albo środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo wyrobów medycznych objętych wspólnym limitem finansowania; 

10)  lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne; 

11)  lek recepturowy - lek sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej; 

12)  nazwa międzynarodowa leku - nazwę leku zalecaną przez Światową Organizację 

Zdrowia; 

13)  odpowiednik - w przypadku: 

a)  leku - lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę 

samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej, 

b)  środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego mający ten sam albo zbliżony skład, 

zastosowanie lub sposób przygotowania, 

c)  wyrobu medycznego - wyrób medyczny mający takie samo przewidziane zastosowanie 

oraz właściwości; 

14)  osoba uprawniona - osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która 

na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest 
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uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 6 września 2001 

r. - Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których 

mowa w art. 38; 

15)  podmiot działający na rynku spożywczym - podmiot działający na rynku spożywczym w 

rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 179 

z 07.07.2007, str. 59); 

16)  podmiot odpowiedzialny - podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

17)  podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych - podmiot 

zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

18)  program lekowy - program zdrowotny w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych obejmujący technologię lekową, w której substancja czynna w danym 

wskazaniu oraz dla danej populacji nie jest składową kosztową innych świadczeń 

gwarantowanych, lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który 

nie jest składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych w rozumieniu art. 5 pkt 35 

tej ustawy; 

[19)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819);] 

<19) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

20)  Rada Przejrzystości - Radę Przejrzystości działającą na podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

21)  środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy, o 

którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60) przeznaczony do 
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dietetycznego odżywiania pacjentów pod nadzorem lekarza, którego stosowania nie 

można uniknąć przez modyfikację normalnej diety lub podawanie innych środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

22)  świadczenie gwarantowane - świadczenie gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

23)  świadczeniobiorca - świadczeniobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

24)  świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

25)  technologia lekowa - technologię medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której 

główną składową kosztową jest lek; 

26)  urzędowa cena zbytu - cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego ustaloną w decyzji administracyjnej o objęciu 

refundacją, uwzględniającą należny podatek od towarów i usług; 

27)  wnioskodawca - podmiot odpowiedzialny, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, 

podmiot uprawniony do importu równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wytwórcę wyrobów medycznych, jego autoryzowanego 

przedstawiciela, dystrybutora albo importera, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), a także podmiot działający na rynku 

spożywczym; 

28)  wyrób medyczny - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób 

medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in 

vitro, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych; 

29)  wytwórca wyrobu medycznego - wytwórcę w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2126) 
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Art. 21. 

1. Działalność w zakresie: 

1)   poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z 

wyłączeniem złóż węglowodorów, 

1a)  poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, 

2)   wydobywania kopalin ze złóż, 

2a)  poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 

węglowodorów ze złóż, 

3)   podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 

4)   podziemnego składowania odpadów, 

5)   podziemnego składowania dwutlenku węgla 

- może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. 

1a. Zabrania się wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu 

kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo na podziemnym 

składowaniu dwutlenku węgla w celu innym niż przeprowadzenie projektu 

demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla. 

[2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania działalności, o 

której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819), z wyjątkiem art. 11 ust. 3-9 tej ustawy.] 

<2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania 

działalności, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), z wyjątkiem art. 32 tej ustawy.> 

3. Do koncesjonowania działalności dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się przepisy niniejszego 

rozdziału, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 3. 

4. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba 

że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. 

4a. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się na okres 

uwzględniający obowiązek prowadzenia po zamknięciu podziemnego składowiska 

dwutlenku węgla monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

przez okres nie krótszy niż 20 lat. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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5. Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni. 

6. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań 

określonych w niniejszym dziale termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu 

uzupełnionego wniosku. 

Art. 24. 

1. [We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z 

zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:] 

 <We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami 

z zakresu ochrony środowiska, określa się:> 

1)   właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być 

wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z 

ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i 

rozpoznawania złóż węglowodorów; 

2)   prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 

wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się 

wnioskodawca; 

3)   czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia 

działalności; 

4)   środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego 

wykonywania zamierzonej działalności; 

5)   wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy 

przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

6)   sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na 

środowisko[.] <;> 

<7) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca 

zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej; 

8) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

9) rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności.> 
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2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim 

okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 

wypis z ewidencji gruntów i budynków. 

3. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z 

zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju. 

4. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o 

udzielenie koncesji wraz z załącznikami. 

5. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja 

geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia. 

 

<Art. 24a. 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany 

danych, zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich 

powstania.> 

<Art. 28ha. 

1. Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana 

klauzula poufności. 

2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem że przedsiębiorca: 

1) przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie; 

2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione 

innym uczestnikom postępowania. 

3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje.> 

 

Art. 37. 

1. W przypadku gdy przedsiębiorca narusza wymagania ustawy, w szczególności dotyczące 

ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków 

określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale 

zaprzestaje jej wykonywania, lub wykonuje roboty geologiczne z naruszeniem 

harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych, lub nie wykonuje 

obowiązków, o których mowa w art. 82 ust. 2, lub wykonuje je niezgodnie z warunkami 
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określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1, organ koncesyjny, w 

drodze postanowienia, wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń oraz określa termin 

ich usunięcia. Organ koncesyjny może również określić sposób usunięcia naruszeń. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 

organ koncesyjny może, bez odszkodowania: 

1)   cofnąć koncesję; 

2)   w przypadku stwierdzenia wykonywania robót geologicznych z naruszeniem 

harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych - cofnąć koncesję albo 

ograniczyć jej zakres. 

3. Organ koncesyjny umarza postępowanie w przypadku, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca: 

1)   nie narusza wymagań, o których mowa w ust. 1; 

2)   naruszył wymagania, o których mowa w ust. 1, z tym że przyczyną ich naruszenia była 

siła wyższa; 

3)   wykonał postanowienie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Organ koncesyjny może cofnąć, bez odszkodowania, koncesję, w przypadku gdy wydano 

decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji 

przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli 

niektórych inwestycji, jeżeli jest to w interesie publicznym, w szczególności związanym z 

bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką 

złożami kopalin. 

<5. Organ koncesyjny może także cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na 

zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a 

także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. 

6. Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy wydano prawomocne orzeczenie 

zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej 

koncesją.> 

<Art. 37b. 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których mowa w art. 37 ust. 2, 

może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie 

nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji.> 
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Art. 154. 

[1. Do kontroli działalności prowadzonej na podstawie przepisów ustawy stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<1. Do kontroli działalności prowadzonej na podstawie przepisów ustawy stosuje się 

przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

2. W przypadku działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1: 

1)   książka kontroli jest prowadzona i przechowywana w zakładzie górniczym albo zakładzie 

wykonującym roboty geologiczne; 

[2)   ograniczenie czasu trwania wszystkich kontroli, przeprowadzanych przez właściwy 

organ administracji geologicznej albo właściwy organ nadzoru górniczego, w jednym 

roku kalendarzowym dotyczy poszczególnych zakładów górniczych albo zakładów 

wykonujących roboty geologiczne.] 

<2) ograniczenie czasu trwania wszystkich kontroli, przeprowadzanych przez właściwy 

organ administracji geologicznej, w jednym roku kalendarzowym dotyczy 

poszczególnych zakładów górniczych albo zakładów wykonujących roboty 

geologiczne.> 

3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników właściwych organów 

administracji geologicznej albo pracowników właściwych organów nadzoru górniczego 

po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej 

upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli, jeżeli: 

1)   czynności te są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia 

lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska naturalnego. 

4. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej, u którego będzie przeprowadzana kontrola, zapewnia przeprowadzającym 

kontrolę transport do zakładu górniczego i z tego zakładu, w tym przewóz sprzętu 

niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, oraz zakwaterowanie i wyżywienie. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, przedsiębiorca wykonujący 

działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 
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węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w 

związku z którą powstało bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub wystąpiła 

szkoda w środowisku, zapewnia właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony 

środowiska transport do miejsca wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w 

środowisku lub miejsca wystąpienia szkody w środowisku i z tego miejsca, w tym 

przewóz niezbędnego sprzętu, oraz zakwaterowanie i wyżywienie. 

 

<Art. 154a. 

1. Czynności kontrolne wykonywane przez organy nadzoru górniczego są wykonywane 

w miejscu wykonywania działalności podlegającej kontroli lub w miejscu związanym 

z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, w tym w miejscach, w których 

mogą się znajdować urządzenia oraz dokumenty dotyczące tych urządzeń, a także 

dokumenty dotyczące czynności podlegających kontroli. 

2. Jeżeli w tym samym czasie, w miejscu wykonywania nadzoru i kontroli, czynności w 

ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonują różne podmioty wykonujące w 

zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu 

górniczego, albo zakładu, czynności kontrolne mogą być podejmowane wobec 

każdego z tych podmiotów. 

Art. 154b. 

1. Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. 

2. W protokole kontroli określa się w szczególności: 

1) zakres przedmiotowy kontroli; 

2) dzień lub dni, w których przeprowadzono kontrolę; 

3) miejsce lub miejsca, w których przeprowadzono kontrolę; 

4) osoby biorące udział w kontroli ze strony kontrolującego i kontrolowanego, 

z określeniem, w jakim charakterze brały udział w kontroli; 

5) ustalenia kontroli; 

6) wykaz dowodów, zebranych w trakcie kontroli. 

3. Doręczenie protokołu kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej 

kończy kontrolę. 

4. Przedsiębiorca może wnieść zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. 
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5. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, organ nadzoru górniczego sporządza aneks do 

protokołu kontroli, w którym wskazuje, które zastrzeżenia uznał za uzasadnione, lub 

wyjaśnia, dlaczego nie uznał zastrzeżeń za uzasadnione. Organ nadzoru górniczego 

podpisuje aneks do protokołu kontroli i doręcza go przedsiębiorcy lub osobie przez 

niego upoważnionej.> 

Art. 163. 

1. Państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy. 

[2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy może powierzyć 

wykonanie niektórych zadań określonych w art. 162 jednostkom organizacyjnym 

utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także przedsiębiorcom w rozumieniu 

art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli 

przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych.] 

<2. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy może powierzyć 

wykonanie niektórych zadań określonych w art. 162 jednostkom organizacyjnym 

utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także przedsiębiorcom w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli 

przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych.> 

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje minister 

właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju. 

4. Plan prac państwowej służby geologicznej dotyczących realizacji zadań, o których mowa w 

art. 162 ust. 1, na rok następny Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 

Badawczy corocznie w terminie do dnia 31 maja przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska do akceptacji. 

5. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do 

dnia 15 lutego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z 

wykonanych zadań, o których mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia. 

6. Statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi 

Badawczemu nadaje minister właściwy do spraw środowiska. 

7. W skład rady naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego, w liczbie i proporcji określonej w statucie, wchodzą: 

1)   pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Państwowego Instytutu Geologicznego - 

Państwowego Instytutu Badawczego, w liczbie stanowiącej od 30% do 50% składu rady; 
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2)   osoby niebędące pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego 

Instytutu Badawczego, które stanowią co najmniej 50% składu rady. 

8. (uchylony). 

9. W zakresie uregulowanym w ust. 6-8 do Państwowego Instytutu Geologicznego - 

Państwowego Instytutu Badawczego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452). 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

123) 

[Art. 45a. 

 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udziela organowi innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji na temat prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej osoby wskazanej we wniosku, do celów 

świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji udziela się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 

60 i 1089).] 

<Art. 45a. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udziela organowi innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji na 

temat prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej osoby wskazanej we 

wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji 

udziela się za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku 

Wewnętrznym IMI, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ...).> 

 

Art. 75. 

1. Organizatorami kształcenia mogą być: 
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1)   uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

medycznych oraz podmioty lecznicze; 

2)   inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem", będącego rejestrem działalności 

regulowanej. 

[2. Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 

819).] 

<2. Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

3. Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są: 

1)   posiadanie programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2; 

2)   zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju 

kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia; 

3)   zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym 

dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie 

kształcenia; 

4)   posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia 

oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny. 

 

Art. 76. 

1. Podmiot inny niż wymieniony w art. 75 ust. 1 pkt 1, zamierzający wykonywać działalność 

w zakresie kształcenia podyplomowego, składa za pośrednictwem SMK wniosek o wpis 

do rejestru, zawierający następujące dane: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP); 

2)   formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy; 

3)   numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - w 

przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu; 

4)   określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia; 

5)   miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych. 
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1a. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest założenie 

konta w sposób umożliwiający potwierdzenie danych podmiotu zamierzającego 

wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, 

do dokonywania tych czynności. 

1b. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1)   podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP lub 

2)   potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną 

Izbę Pielęgniarek i Położnych w zakresie danych podmiotu zamierzającego wykonywać 

działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1. 

1c. Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje właściwa miejscowo 

okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej 

okręgowej izby pielęgniarek i położnych - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca składa oświadczenie 

następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia 

podyplomowego, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123).". 

3. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. Wpis do rejestru podlega opłacie. 

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, 

ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w 

dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. 
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6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej izby pielęgniarek i położnych 

albo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru. 

<6a. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru. 

6b. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu wnioskodawcy do 

rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz 

z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2. 

6c. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

6b, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, wnioskodawca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę 

do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

7. Organ prowadzący rejestr odmawia wpisu wnioskodawcy do rejestru, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności 

objętej wpisem; 

2)   organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, wykreślono z rejestru na 

podstawie ust. 8 pkt 1, 4 lub 5 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. 

8. Wpis organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, do rejestru podlega 

wykreśleniu w przypadku: 

1)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym; 

2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi kształcenia 

wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 

3)   likwidacji organizatora kształcenia; 

4)   rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej 

wpisem, o których mowa w art. 75 ust. 3; 

5)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 82 ust. 12 pkt 1 

albo w art. 83 ust. 13 pkt 1; 

6)   złożenia przez organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, wniosku o 

wykreślenie z rejestru[.] <;> 

<7) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie organizatora 

kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, lub uzyskania informacji 
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z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1, 4 i 5, wykreślenie z rejestru następuje po 

uprzednim podjęciu przez organ prowadzący rejestr uchwały o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru. 

<9a. Uchwała, o której mowa w ust. 9, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

9b. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organizator kształcenia 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do 

innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności 

gospodarczej.> 

10. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, którego wykreślono z 

rejestru na podstawie ust. 8 pkt 1, 4 lub 5, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru 

nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały o wykreśleniu. 

<11. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do organizatora kształcenia, który 

wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji 

określonej w art. 76 ust. 6c.> 

Art. 77. 

1. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla 

miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku okręgowych izb pielęgniarek i położnych 

oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają one udziały 

lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów - Naczelna Rada Pielęgniarek i 

Położnych. 

2. Rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym. 

3. Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 

<3a. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

4. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, jest obowiązany zgłaszać 

organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych, o których mowa w art. 76 ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. 

5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ prowadzący rejestr przekazuje za pośrednictwem 

SMK, do Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru. 
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6. Organ prowadzący rejestr informuje Centrum za pośrednictwem SMK o wykreśleniu z 

rejestru organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, podając datę 

wykreślenia, oraz przesyła prawomocną uchwałę w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia 

dokonania wykreślenia. 

7. Do uchwał okręgowej rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. 

8. Od uchwał, o których mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem odpowiednio okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia uchwały. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 oraz 

z 2018 r. poz. 62) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   agent - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, działającą w imieniu i na rzecz 

instytucji płatniczej, biura usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego albo 

oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w zakresie świadczenia usług 

płatniczych, a w odniesieniu do pieniądza elektronicznego - w zakresie jego wykupu; 

1a)   agent rozliczeniowy - dostawcę prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usługi 

płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, w tym agenta rozliczeniowego w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z 

dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji 

płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), 

zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2015/751"; 

1b)  akceptant - odbiorcę innego niż konsument, na rzecz którego agent rozliczeniowy 

świadczy usługę płatniczą; 
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2)   bazowa stopa procentowa - stopę procentową pochodzącą z publicznie dostępnego źródła, 

która może być zweryfikowana przez obie strony umowy o świadczenie usług 

płatniczych; 

2a)  biuro usług płatniczych - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisaną do rejestru 

biur usług płatniczych, prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, 

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6; 

3)   bliskie powiązania - bliskie powiązania w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.), zwanej dalej 

"ustawą - Prawo bankowe"; 

4)   data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego dostawca nalicza odsetki od 

środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek płatniczy; 

4a)   dostawca przekazujący - dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy 

przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego; 

4b)   dostawca przyjmujący - dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący 

przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego; 

5)   dzień roboczy - dzień roboczy odpowiednio dostawcy płatnika lub dostawcy odbiorcy; 

6)   goszczące państwo członkowskie - państwo członkowskie inne niż macierzyste państwo 

członkowskie, w którym dostawca świadczy usługi płatnicze, w tym za pośrednictwem 

agenta prowadzącego działalność w tym państwie lub przez znajdujący się w tym 

państwie oddział, lub wydawca pieniądza elektronicznego wydaje pieniądz elektroniczny, 

w tym przez znajdujący się w tym państwie oddział; 

7)   grupa: 

a)  jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi oraz: 

–  jednostką, w której jednostka dominująca lub jej jednostka zależna posiadają udziały albo 

akcje, lub 

–  jednostką współzależną, 

b)  jednostki powiązane w ten sposób, że więcej niż połowa członków organu zarządzającego, 

nadzorującego lub organów administrujących danej jednostki jednocześnie pełni funkcje 

kierownicze lub jest członkami organu nadzorującego lub organu administrującego innej 

jednostki, lub 

c)  jednostki powiązane w ten sposób, że dana jednostka ma wpływ na kierowanie polityką 

finansową i operacyjną innej jednostki; 
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8)   hybrydowa instytucja pieniądza elektronicznego - instytucję pieniądza elektronicznego 

wykonującą oprócz wydawania pieniądza elektronicznego, usług płatniczych lub 

działalności, o której mowa w art. 132j ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, inną działalność 

gospodarczą; 

9)   hybrydowa instytucja płatnicza - instytucję płatniczą wykonującą oprócz usług 

płatniczych, wydawania pieniądza elektronicznego lub działalności, o której mowa w art. 

74 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, inną działalność gospodarczą; 

9a)  hybrydowe biuro usług płatniczych - biuro usług płatniczych wykonujące oprócz usługi 

płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, inną działalność gospodarczą; 

9b)   identyfikator dostawcy - kombinację cyfr pozwalającą na jednoznaczne 

zidentyfikowanie dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunki płatnicze i 

uczestniczącego w systemach płatności, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4-6, 8 i 9; 

10)  instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez 

użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia 

zlecenia płatniczego; 

10a)  instytucja pieniądza elektronicznego - krajową instytucję pieniądza elektronicznego i 

unijną instytucję pieniądza elektronicznego; 

11)  instytucja płatnicza - krajową instytucję płatniczą i unijną instytucję płatniczą; 

12)  jednostka - jednostkę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 

1089), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 

13)  jednostka dominująca - jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o 

rachunkowości; 

14)  jednostka współzależna - jednostkę współzależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 40 

ustawy o rachunkowości; 

15)  jednostka zależna - jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o 

rachunkowości; 

15a)   karta płatnicza - kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie 

zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, 

akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w 

tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751; 

15aa)   (uchylony); 

15ab)   (uchylony); 
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15b)  krajowa instytucja pieniądza elektronicznego - osobę prawną, która uzyskała 

zezwolenie, o którym mowa w art. 132a ust. 1, na prowadzenie działalności w charakterze 

instytucji pieniądza elektronicznego; 

16)  krajowa instytucja płatnicza - osobę prawną, która zgodnie z art. 60 ust. 1 uzyskała 

zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej; 

16a)   krajowa transakcja płatnicza - transakcję płatniczą, w przypadku której dostawca 

płatnika i dostawca odbiorcy prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym krajową transakcję płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 

(UE) 2015/751; 

16b)   kredyt w rachunku płatniczym - kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819), zwanej dalej "ustawą o kredycie 

konsumenckim", oraz kredyt płatniczy, o którym mowa w art. 74 ust. 3; 

17)  macierzyste państwo członkowskie - państwo członkowskie, na terenie którego dostawca 

lub wydawca pieniądza elektronicznego ma swoją siedzibę albo, jeżeli podmiot ten nie 

posiada siedziby zgodnie z właściwym dla niego prawem państwa członkowskiego, 

państwo członkowskie, w którym znajduje się jego główne miejsce wykonywania 

działalności; 

17a)   numer rozliczeniowy - unikatowy numer identyfikujący dostawcę usług płatniczych 

prowadzącego rachunki płatnicze i uczestniczącego w systemach płatności; 

18)  odbiorca - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą odbiorcą środków pieniężnych 

stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; 

[19)  oddział - oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819), zwanej dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", przy czym 

w przypadku unijnej instytucji płatniczej, unijnej instytucji pieniądza elektronicznego oraz 

zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego wszystkie jej oddziały znajdujące się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za jeden oddział;] 

<19) oddział – wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności 

gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub 

głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym w przypadku unijnej 

instytucji płatniczej, unijnej instytucji pieniądza elektronicznego oraz zagranicznej 
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instytucji pieniądza elektronicznego wszystkie jej oddziały znajdujące się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za jeden oddział;> 

19a)   opłata interchange - opłatę interchange w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) 

2015/751; 

19aa)   opłata akceptanta - opłatę akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) 

2015/751; 

19ab)   opłata systemowa - opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu 

karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o którym mowa w art. 2 

pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiącą przychód organizacji kartowej; 

19b)   organizacja kartowa - podmiot, w tym określony organ lub organizację oraz podmiot, o 

którym mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) 2015/751, określający zasady 

funkcjonowania systemu kart płatniczych oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 

dotyczących funkcjonowania systemu kart płatniczych; 

19c)   organizacja płatnicza - organizację kartową oraz podmiot, w tym organ lub organizację, 

określający zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialny za 

podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego; 

20)  osoba zarządzająca - członka zarządu, a w przypadku podmiotu nieposiadającego zarządu 

- osobę odpowiedzialną za zarządzanie tym podmiotem niepodlegającą służbowo innej 

osobie, przy czym w przypadku hybrydowej instytucji płatniczej lub hybrydowej 

instytucji pieniądza elektronicznego - odpowiednio właściwego członka zarządu lub osobę 

odpowiedzialną za zarządzanie działalnością takiej instytucji w zakresie usług płatniczych 

lub wydawania pieniądza elektronicznego, a w przypadku hybrydowego biura usług 

płatniczych - odpowiednio właściwego członka zarządu lub osobę odpowiedzialną za 

zarządzanie działalnością takiego biura w zakresie usług płatniczych; 

21)  państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

21a)  pieniądz elektroniczny - wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie, w tym 

magnetycznie, wydawaną, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji 

płatniczych, akceptowaną przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza 

elektronicznego; 

22)  płatnik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składającą zlecenie płatnicze; 
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22a)   podmiot uczestniczący - podmiot, który zawarł z organizacją płatniczą umowę, na 

podstawie której wydaje instrument płatniczy lub świadczy usługę, o której mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 5, w ramach schematu płatniczego; 

23)  pojedyncza transakcja płatnicza - transakcję płatniczą nieobjętą umową ramową; 

[24)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<24) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

24a)   przetwarzanie transakcji płatniczych - czynności o charakterze technicznym i 

operacyjnym, stanowiące etap wykonywania transakcji płatniczej, w szczególności 

obejmujące: 

a)  inicjację transakcji, w tym weryfikację instrumentu płatniczego oraz użytkownika tego 

instrumentu, 

b)  sprawdzenie danych umożliwiających przeprowadzenie transakcji, w tym stanu rachunku, 

możliwości dokonania transakcji z wykorzystaniem instrumentu płatniczego oraz 

dostępności systemu łączności między dostawcami usług płatniczych, 

c)  generowanie potwierdzenia dokonania transakcji; 

25)  rachunek płatniczy - rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby 

użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez 

rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania 

transakcji płatniczych; 

26)  referencyjny kurs walutowy - kurs walutowy udostępniany przez dostawcę usług 

płatniczych lub pochodzący z publicznie dostępnego źródła; 

26a)   schemat płatniczy - zbiór zasad przeprowadzania transakcji płatniczych, wydawania i 

akceptowania przez dostawców usług płatniczych instrumentów płatniczych i 

przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów 

płatniczych oraz system kart płatniczych; 

26b)   system kart płatniczych - system kart płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 16 

rozporządzenia (UE) 2015/751; 

27)  system płatności - system transferu środków pieniężnych oparty na formalnych i 

znormalizowanych regułach oraz wspólnych zasadach dotyczących przetwarzania, 

rozliczeń lub rozrachunku transakcji płatniczych, w szczególności system płatności w 
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rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach 

nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791), 

zwanej dalej "ustawą o ostateczności rozrachunku"; 

27a)  średnia wartość pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu - ustalaną na 

pierwszy dzień kalendarzowy każdego miesiąca średnią arytmetyczną sum zobowiązań 

finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego 

dnia kalendarzowego w okresie poprzednich 6 miesięcy kalendarzowych; 

27b)  środki finansowe - środki pieniężne oraz środki niepieniężne o wiarygodnie określonej 

wartości i stopniu płynności umożliwiającym niezwłoczne pokrycie ryzyka lub straty 

środkami pieniężnymi uzyskanymi z tych środków niepieniężnych; 

28)  środki porozumiewania się na odległość - środki, które mogą być wykorzystane do 

zawarcia umowy o usługę płatniczą, które nie wymagają jednoczesnej obecności 

dostawcy i użytkownika; 

29)  transakcja płatnicza - zainicjowaną przez płatnika lub odbiorcę wpłatę, transfer lub 

wypłatę środków pieniężnych; 

30)  trwały nośnik informacji - nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie 

adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres 

odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie 

przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

31)  umowa ramowa - umowę o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych 

transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia 

rachunku płatniczego; 

31a)  unijna instytucja pieniądza elektronicznego - osobę prawną, której właściwe organy 

nadzorcze wydały zezwolenie na wydawanie pieniądza elektronicznego; 

32)  unijna instytucja płatnicza - osobę prawną, której właściwe organy nadzorcze wydały 

zezwolenie na świadczenie usług płatniczych; 

33)  unikatowy identyfikator - kombinację liter, liczb lub symboli określoną przez dostawcę 

dla użytkownika, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej transakcji płatniczej 

użytkownika lub jego rachunku płatniczego; 

33a)   usługi powiązane z rachunkiem płatniczym - usługi świadczone w ramach otwarcia, 

prowadzenia i zamknięcia rachunku płatniczego, w tym usługi płatnicze, które wiążą się z 
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korzystaniem z rachunku płatniczego, transakcje, o których mowa w art. 6 pkt 7, kredyt w 

rachunku płatniczym oraz przekroczenie salda na rachunku; 

34)  użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług płatniczych 

w charakterze płatnika lub odbiorcy; 

35)  właściwe organy nadzorcze - władze innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich uprawnione na mocy obowiązujących w tych państwach przepisów do 

wydawania zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych przez unijne instytucje 

płatnicze lub na wydawanie pieniądza elektronicznego przez unijne instytucje pieniądza 

elektronicznego; 

35a)   wydawca instrumentu płatniczego - podmiot świadczący usługę płatniczą, o której 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, w tym wydawcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 

(UE) 2015/751; 

35b)  zagraniczna instytucja pieniądza elektronicznego - podmiot z siedzibą w państwie 

niebędącym państwem członkowskim, inny niż bank zagraniczny, uprawniony zgodnie z 

prawem państwa siedziby do wydawania pieniądza elektronicznego; 

35c)  wydawca karty płatniczej - dostawcę wydającego kartę płatniczą do dyspozycji płatnika; 

36)  zlecenie płatnicze - oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy 

zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej; 

37)  znaczny pakiet akcji lub udziałów - akcje lub udziały w ilości: 

a)  oznaczającej posiadanie przez jednostkę bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% 

kapitału innej jednostki, 

b)  uprawniającej jednostkę do wykonywania praw z co najmniej 10% głosów w organie 

stanowiącym innej jednostki lub 

c)  dającej inne prawa do kapitału jednostki w sposób umożliwiający wywieranie wpływu na 

kierowanie jej polityką finansową i operacyjną. 

 

Art. 9. 

1. Zasady dostępu do systemów płatności dla dostawców powinny być ustalane według 

obiektywnych, równych i proporcjonalnych kryteriów, a ograniczenia w dostępie do tych 

systemów nie mogą być większe niż jest to konieczne dla ochrony przed określonymi 

rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko rozrachunkowe, ryzyko operacyjne i ryzyko 

biznesowe, oraz dla ochrony finansowej i operacyjnej stabilności systemu płatności. 
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2. Systemy płatności nie mogą wprowadzać: 

1)   ograniczeń dotyczących skutecznego udziału w innych systemach płatności; 

2)   zasad, które wprowadzałyby odmienny sposób traktowania między: 

a)  dostawcami wymienionymi w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 lub 

b)  dostawcami wpisanymi do rejestru, nieposiadającymi zezwolenia, o którym mowa w art. 

60 ust. 1 lub art. 132a ust. 1; 

3)   ograniczeń ze względu na rodzaj podmiotu lub formę prawną prowadzonej działalności. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do: 

1)   systemów płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy o ostateczności rozrachunku, o 

których mowa w art. 15 tej ustawy, 

2)   systemów płatności obejmujących wyłącznie dostawców należących do grupy złożonej z 

jednostek mających powiązania kapitałowe, w których jedna z powiązanych jednostek 

sprawuje kontrolę nad pozostałymi powiązanymi jednostkami, lub 

3)   systemów płatności, w których jedyny dostawca występujący jako pojedyncza jednostka 

lub grupa: 

a)  działa lub może działać jako dostawca zarówno płatnika, jak i odbiorcy, oraz ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za zarządzanie systemem oraz 

b)  udziela zezwolenia na uczestniczenie w systemie innym dostawcom. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, dostawcy nie mogą negocjować między 

sobą opłat w odniesieniu do systemu płatności, ale mogą ustalić własny cennik w 

odniesieniu do płatników i odbiorców. 

[5. Zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1 i 2 przez podmiot zamierzający prowadzić 

system płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku lub podmiot 

prowadzący już taki system, jest oceniane przez Prezesa NBP w ramach postępowania w 

sprawie uzyskania zgody, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 3 ustawy o ostateczności 

rozrachunku.] 

<5. Zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1 i 2 przez podmiot zamierzający 

prowadzić system płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku lub 

podmiot prowadzący już taki system, jest oceniane przez Prezesa NBP w ramach 

postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 3 

ustawy o ostateczności rozrachunku.> 
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Art. 103. 

1. KNF może przeprowadzać kontrolę działalności i sytuacji finansowej krajowej instytucji 

płatniczej. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, KNF może przeprowadzać także ocenę 

działalności i sytuacji finansowej agenta, za pośrednictwem którego instytucja płatnicza 

świadczy usługi płatnicze, lub podmiotu wykonującego czynności operacyjne na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 86 ust. 1. Jeżeli kontrola, o której mowa w ust. 1, 

nie pozwala na dokonanie wszystkich ustaleń niezbędnych do oceny działalności lub 

sytuacji finansowej agenta lub podmiotu wykonującego czynności operacyjne na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 86 ust. 1, czynności kontrolne mogą być 

prowadzone bezpośrednio wobec agenta lub podmiotu wykonującego czynności 

operacyjne na podstawie umowy, o której mowa w art. 86 ust. 1, w ramach odrębnej 

kontroli. 

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez pracowników Urzędu KNF po okazaniu 

legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego 

KNF lub upoważnioną przez niego osobę. 

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, w zakresie ustalonym w upoważnieniu, mają prawo 

do: 

1)   wstępu do pomieszczeń kontrolowanego podmiotu; 

2)   swobodnego dostępu do oddzielnego pomieszczenia biurowego i środków łączności; 

3)   wglądu do dokumentów kontrolowanego podmiotu oraz żądania sporządzenia kopii, 

odpisów i wyciągów z tych dokumentów; 

4)   wglądu do danych zawartych w systemie informatycznym kontrolowanego podmiotu oraz 

żądania sporządzenia kopii lub wyciągów z tych danych, w tym w postaci dokumentów 

elektronicznych. 

[5. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<5. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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Art. 118. 

[1. Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<1. Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców.> 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych 

przez biuro usług płatniczych, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy 

ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie. 

4. Przy ustalaniu średniej, o której mowa w ust. 3, całkowitą kwotę transakcji płatniczych za 

dany miesiąc oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, 

obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc. 

5. Biuro usług płatniczych może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie 

usług płatniczych. 

Art. 119. 

<1.> Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych może 

być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych. 

<2. Rejestr biur usług płatniczych jest rejestrem działalności regulowanej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dla 

działalności, o której mowa w art. 118 ust. 1.> 

 

<Art. 119a. 

1. Wpis do rejestru biur usług płatniczych następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy 

zawierający dane, o których mowa w art. 136 pkt 2–4. 

2. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dołącza się 

oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku są 

kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania 

działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych, określone w 

ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 

oraz z 2018 r. poz. 62 i …).”. 
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3. KNF dokonuje wpisu biura usług płatniczych w terminie 7 dni od dnia wpływu do 

KNF wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2. 

4. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze biura usług płatniczych uważa się 

dzień dokonania wpisu do rejestru. 

 

Art. 119b. 

Osoba zarządzająca biurem usług płatniczych nie może być osobą prawomocnie skazaną 

za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 119c. 

1. Biuro usług płatniczych jest obowiązane do zapewnienia rozwiązań organizacyjnych 

pozwalających na wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy.  

2. Do biur usług płatniczych stosuje się odpowiednio przepis art. 73 i art. 75.> 

 

[Art. 120. 

1. Działalność w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana, pod warunkiem 

że: 

1)   biuro posiada rozwiązania organizacyjne pozwalające na: 

a)  wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, 

b)  wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy; 

2)   osoba zarządzająca biurem nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe. 

2. Biuro usług płatniczych jest obowiązane do posiadania programu działalności i planu 

finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, uwzględniającego wymóg 

określony w art. 118 ust. 3. 

3. Do biur usług płatniczych stosuje się odpowiednio przepis art. 73.] 
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[Art. 122. 

1. Wniosek o dokonanie wpisu biura usług płatniczych do rejestru zawiera odpowiednio dane 

dotyczące: 

1)   wnioskodawcy: 

a)  nazwę (firmę), 

b)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca 

taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

c)  siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca 

wykonywania działalności; 

2)   agentów wnioskodawcy: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę (firmę), 

b)  siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca 

wykonywania działalności agenta; 

3)   oddziałów wnioskodawcy: 

a)  nazwę (firmę) oddziału, 

b)  adres oddziału. 

2. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dołącza się 

oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku są 

kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania 

działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych, określone w ustawie z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003).". 

 

<Art. 122a. 

KNF wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.> 

 

[Art. 124. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących podejmowania, wykonywania i 

zakończenia działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług 

płatniczych, w tym w sprawach odmowy wpisu do rejestru, wydania decyzji o zakazie 

prowadzenia działalności i wykreślenia wpisu w rejestrze, stosuje się przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 
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Art. 126. 

1. Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do zgłoszenia KNF: 

1)   każdego przekroczenia poziomu 500 000 euro: 

a)  całkowitej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonanych przez agentów, za 

pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy usługi płatnicze, w danym 

miesiącu, 

b)  średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, w tym wykonywanych przez agentów, 

za pośrednictwem których biuro usług płatniczych świadczy usługi płatnicze, za każdy 

okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy; 

2)   o wszczęciu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w [art. 

120 ust. 1 pkt 2] <art. 119b>, lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

przeciwko osobie zarządzającej. 

2. Do obliczania kwoty transakcji płatniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio przepis art. 118 ust. 4. 

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, powinny zostać dokonane w terminie 14 dni od dnia: 

1)   zakończenia okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   powzięcia wiadomości przez biuro o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2. 

4. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, KNF może nałożyć na biuro 

usług płatniczych karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień 

opóźnienia, nie większej jednak niż 100 000 zł; przepisy art. 105 ust. 2, 4 i 5 i art. 116 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 128. 

1. Biuro usług płatniczych jest obowiązane do przekazywania KNF informacji o łącznej 

wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych, w tym także przez jego agentów: 

1)   w danym kwartale - w terminie do końca pierwszego miesiąca następnego kwartału; 

2)   w danym roku - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku; 

3)   w danym miesiącu w okresie, o którym mowa w art. 127 ust. 1 oraz ust. 2 zdanie drugie - 

w terminie do piętnastego dnia następnego miesiąca. 

<1a. Przepis ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się także w przypadku, gdy biuro usług płatniczych, 

w tym także przez swoich agentów, w danym okresie nie wykonało żadnej transakcji 

płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą 
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w charakterze biura usług płatniczych w danym okresie miała zawieszoną 

działalność gospodarczą.> 

2. KNF informuje Komisję Europejską o liczbie biur usług płatniczych oraz całkowitej 

kwocie transakcji płatniczych wykonanych w danym roku przez biura usług płatniczych, 

w tym także przez ich agentów. 

 

Art. 129. 

1. Działalność w zakresie usług płatniczych prowadzona przez biura usług płatniczych 

podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w 

niniejszej ustawie oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

2. Celem nadzoru nad biurami usług płatniczych jest zapewnienie zgodności działalności biur 

usług płatniczych z przepisami ustawy oraz ochrona interesów użytkowników usług 

płatniczych. 

3. Do nadzoru nad biurami usług płatniczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 100, art. 

102 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 103, art. 106 ust. 1 oraz art. 112. 

4. W ramach nadzoru KNF może wydawać biurom usług płatniczych zalecenia w zakresie: 

1)   zapewnienia zgodności działalności biura z przepisami ustawy; 

2)   podjęcia środków koniecznych do zapobieżenia naruszeniom interesów użytkowników. 

5. W razie stwierdzenia, że biuro usług płatniczych nie wykonuje albo nieprawidłowo 

wykonuje obowiązek udzielenia informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 1, lub 

przekazywania danych, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 2, nie wykonało w 

wyznaczonym terminie zaleceń, o których mowa w ust. 4, lub nakazu, o którym mowa w 

art. 102 ust. 1 pkt 5, utrudnia albo uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa 

w art. 103, a także gdy działalność biura usług płatniczych jest wykonywana z 

naruszeniem prawa albo stwarza zagrożenie dla interesów użytkowników, KNF może 

zastosować środki określone w art. 105 ust. 1 pkt 1-3. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, KNF może także: 

1)   nałożyć na osobę zarządzającą bezpośrednio odpowiedzialną za stwierdzone 

nieprawidłowości karę pieniężną do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 

miesiące przed nałożeniem kary; 

2)   nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. 
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<6a. KNF może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie biura 

usług płatniczych, w przypadku gdy: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 119a ust. 2, zostało złożone niezgodnie ze 

stanem faktycznym; 

2) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do prowadzenia 

działalności w charakterze biura usług płatniczych lub wynikających z przepisów 

ustawy obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura 

usług płatniczych.> 

[7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 6, KNF może nałożyć także w przypadku 

niewykonania zalecenia lub nakazu, o których mowa w art. 106 ust. 1.] 

<7. W przypadku niewykonania zalecenia lub nakazu, o których mowa w art. 106 ust. 1, 

KNF może: 

1) nałożyć kary pieniężne, o których mowa w ust. 6; 

2) wydać decyzję, o której mowa w ust. 6a.> 

8. Do nakładania kar, o których mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 105 ust. 

2, 4 i 5 oraz art. 116. 

<9. Decyzja, o której mowa w ust. 6a, podlega natychmiastowemu wykonaniu.> 

 

Art. 132zl. 

Czynności podejmowane przez Prezesa NBP w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 14 

ust. 2, polegają w szczególności na: 

[1)   wydawaniu zgody na prowadzenie schematu płatniczego oraz zgody na zmianę zasad 

funkcjonowania schematu płatniczego;] 

<1) wydawaniu zezwolenia na prowadzenie schematu płatniczego oraz zezwolenia na 

zmianę zasad funkcjonowania schematu płatniczego;> 

2)   dokonywaniu oceny funkcjonowania schematów płatniczych; 

3)   żądaniu przedstawienia informacji lub dokumentów niezbędnych do oceny 

funkcjonowania schematu płatniczego; 

4)   pozyskiwaniu informacji o prowadzonej działalności; 

5)   wydawaniu zaleceń; 

[6)   wydawaniu decyzji o czasowym, częściowym albo całkowitym wstrzymaniu 

funkcjonowania schematu płatniczego albo uchyleniu zgody na prowadzenie schematu 

płatniczego;] 
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<6) wydawaniu decyzji o czasowym, częściowym albo całkowitym wstrzymaniu 

funkcjonowania schematu płatniczego albo cofnięciu zezwolenia na prowadzenie 

schematu płatniczego;> 

7)   nakładaniu kar pieniężnych. 

[Art. 132zm. 

1. Prowadzenie schematu płatniczego wymaga zgody Prezesa NBP. 

2. Zgody Prezesa NBP wymaga również zmiana zasad funkcjonowania schematu płatniczego. 

3. Prezes NBP wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zasady dostępu do schematu 

płatniczego są ustalone według obiektywnych, równych i proporcjonalnych kryteriów, a 

ograniczenia w dostępie do tego schematu nie mogą być większe, niż jest to konieczne ze 

względu na ochronę przed określonymi rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko 

rozrachunkowe, ryzyko operacyjne i ryzyko biznesowe, oraz ze względu na ochronę 

finansową i operacyjną stabilności schematu płatniczego.] 

 

<Art. 132zm. 

1. Prowadzenie schematu płatniczego wymaga zezwolenia Prezesa NBP. 

2. Zezwolenia Prezesa NBP wymaga również zmiana zasad funkcjonowania schematu 

płatniczego. 

3. Prezes NBP wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zasady dostępu do 

schematu płatniczego są ustalone według obiektywnych, równych i proporcjonalnych 

kryteriów, a ograniczenia w dostępie do tego schematu nie mogą być większe, niż jest 

to konieczne ze względu na ochronę przed określonymi rodzajami ryzyka, takimi jak 

ryzyko rozrachunkowe, ryzyko operacyjne i ryzyko biznesowe, oraz ze względu na 

ochronę finansową i operacyjną stabilności schematu płatniczego.> 

 

Art. 132zn. 

[1. Organizacja płatnicza składa wniosek o wydanie zgody, o której mowa w art. 132zm ust. 1 

lub 2, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania 

schematu płatniczego lub co najmniej na 3 miesiące przed planowanym wprowadzeniem 

zmian w zasadach funkcjonowania schematu płatniczego.] 

<1. Organizacja płatnicza składa wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 

132zm ust. 1 lub 2, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem 

funkcjonowania schematu płatniczego lub co najmniej na 3 miesiące przed 
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planowanym wprowadzeniem zmian w zasadach funkcjonowania schematu 

płatniczego.> 

2. Za rozpoczęcie funkcjonowania schematu płatniczego, o którym mowa w ust. 1, uznaje się 

termin zawarcia pierwszej umowy o wydawanie danego instrumentu płatniczego z 

wydawcą prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub termin 

wydania pierwszego instrumentu płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizacja płatnicza załącza dokumenty i 

udostępnia informacje potwierdzające zgodność schematu płatniczego z wymogami 

określonymi w art. 132zp, a także wskazuje swoją nazwę i siedzibę oraz nazwę i siedzibę 

każdego podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za działanie schematu płatniczego 

zgodnie z tymi wymogami, wraz z określeniem jego zakresu odpowiedzialności. 

4. Jeżeli schemat płatniczy jest systemem kart płatniczych, do wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, organizacja płatnicza załącza także dokumenty i udostępnia informacje 

potwierdzające zgodność ustalonych przez nią zasad funkcjonowania schematu 

płatniczego z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/751. 

5. [Prezes NBP odmawia wydania zgody, o której mowa w art. 132zm ust. 1 lub 2, jeżeli:] 

 <Prezes NBP odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 132zm ust. 1 lub 

2, jeżeli:> 

1)   zasady funkcjonowania schematu płatniczego są niezgodne z przepisami prawa lub 

2)   nie zostały zapewnione bezpieczeństwo lub sprawność funkcjonowania schematu 

płatniczego albo systemu płatności, w którym są dokonywane przetwarzanie, rozliczenie 

lub rozrachunek płatności w ramach schematu płatniczego, lub 

3)   zasady funkcjonowania schematu płatniczego nie spełniają wymogów określonych w art. 

132zm ust. 3 lub art. 132zp ust. 4. 

[6. Prezes NBP wydaje zgodę, o której mowa w art. 132zm ust. 1 lub 2, albo odmawia jej 

wydania w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia.] 

<6. Prezes NBP wydaje zezwolenie, o którym mowa w art. 132zm ust. 1 lub 2, albo 

odmawia jego wydania w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub jego 

uzupełnienia.> 

Art. 132zo. 

1. [Zgoda, o której mowa w art. 132zm ust. 1 lub 2, nie jest wymagana, jeżeli:] 

 <Zezwolenie, o którym mowa w art. 132zm ust. 1 lub 2, nie jest wymagane, jeżeli:> 
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1)   organizacja płatnicza jest jednocześnie jedynym wydawcą instrumentu płatniczego oraz 

jedynym podmiotem świadczącym usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub 

2)   organizacja płatnicza podlega nadzorowi odpowiedniego organu nadzoru państwa 

członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska lub odpowiedniego organu Unii 

Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w celu rozpoczęcia funkcjonowania schematu 

płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizacja płatnicza informuje 

Prezesa NBP o poddaniu ocenie zasad funkcjonowania schematu płatniczego przez 

odpowiedni organ nadzoru państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska lub 

odpowiedni organ Unii Europejskiej co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem 

rozpoczęcia funkcjonowania schematu płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W takim przypadku organizacja płatnicza dołącza odpis odpowiedniego 

dokumentu potwierdzającego dokonanie oceny zasad funkcjonowania schematu 

płatniczego wraz z dokumentacją, która podlegała tej ocenie, oraz informację o rodzajach 

instrumentów płatniczych, które będą wydawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w celu wprowadzenia zmian w zasadach 

funkcjonowania schematu płatniczego, organizacja płatnicza informuje Prezesa NBP co 

najmniej na miesiąc przed planowanym wprowadzeniem takich zmian, dołączając 

dokumenty i informacje dotyczące tych zmian. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizacja płatnicza może rozpocząć 

funkcjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zmienić zasady 

funkcjonowania schematu płatniczego, jeżeli Prezes NBP w terminie miesiąca od dnia 

przekazania dokumentów i informacji nie stwierdzi, że zasady funkcjonowania schematu 

płatniczego nie zapewniają w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa lub sprawności 

funkcjonowania schematu płatniczego albo infrastruktury, systemów płatności lub 

schematów płatniczych, z którymi schemat płatniczy jest powiązany. 

[5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli Prezes NBP stwierdzi, że zasady 

funkcjonowania schematu płatniczego nie zapewniają w wystarczającym stopniu 

bezpieczeństwa lub sprawności funkcjonowania schematu płatniczego albo infrastruktury, 

systemów płatności lub schematów płatniczych, z którymi schemat płatniczy jest 

powiązany, wzywa on organizację płatniczą do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie 

zgody, o której mowa w art. 132zm ust. 1.] 
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<5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli Prezes NBP stwierdzi, że zasady 

funkcjonowania schematu płatniczego nie zapewniają w wystarczającym stopniu 

bezpieczeństwa lub sprawności funkcjonowania schematu płatniczego albo 

infrastruktury, systemów płatności lub schematów płatniczych, z którymi schemat 

płatniczy jest powiązany, wzywa on organizację płatniczą do wystąpienia 

z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 132zm ust. 1.> 

6. Przepis ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zmiana zasad funkcjonowania schematu 

płatniczego dotyczy wyłącznie funkcjonowania schematu płatniczego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku art. 132zn ust. 1 i 3-6 stosuje się 

odpowiednio. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli schemat płatniczy jest systemem kart 

płatniczych, organizacja kartowa przekazuje Prezesowi NBP informacje potwierdzające 

zgodność ustalonych przez nią zasad funkcjonowania systemu kart płatniczych z 

wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/751 co najmniej na 2 miesiące 

przed planowanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania systemu kart płatniczych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. System kart płatniczych może rozpocząć 

funkcjonowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Prezes NBP w terminie 2 

miesięcy od dnia przekazania informacji nie stwierdzi braku zgodności zasad 

funkcjonowania systemu kart płatniczych z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

(UE) 2015/751. 

Art. 132zq. 

1. Organizacja płatnicza w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

kończącym dany kwartał przekazuje do NBP kwartalne informacje o całkowitej liczbie i 

wartości przetworzonych i rozliczonych krajowych transakcji płatniczych oraz przekazuje 

niezwłocznie informacje o zdarzeniach zaistniałych w związku z prowadzeniem schematu 

płatniczego mających lub mogących mieć negatywny wpływ na sprawne lub bezpieczne 

funkcjonowanie schematu płatniczego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do schematu płatniczego, o którym 

mowa w art. 132zo ust. 1 pkt 2, NBP może uzyskiwać od wskazanego przez organizację 

płatniczą właściwego organu nadzoru, jeżeli zakres i częstotliwość przekazywania tych 

informacji są tożsame. 

3. Organizacja kartowa, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

kończącym dany kwartał, przekazuje do NBP kwartalne informacje niezbędne do 
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sprawdzenia prawidłowości stosowania wysokości opłat interchange zgodnie z art. 3 i art. 

4 rozporządzenia (UE) 2015/751. 

4. Na żądanie Prezesa NBP organizacja płatnicza udostępnia NBP informacje i dokumenty w 

zakresie określonym w art. 132zp ust. 3, niezbędne do oceny zgodności zasad 

funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa i sprawności jego funkcjonowania, w terminie 2 tygodni od dnia 

otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach Prezes NBP, na wniosek organizacji 

płatniczej, może przedłużyć termin na udostępnienie informacji i dokumentów o kolejne 2 

tygodnie. 

[5. Organizacja płatnicza jest obowiązana przekazać NBP teksty jednolite dokumentów 

określających zasady funkcjonowania schematu płatniczego w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania zgody na zmianę zasad funkcjonowania schematu płatniczego.] 

<5. Organizacja płatnicza jest obowiązana przekazać NBP teksty jednolite dokumentów 

określających zasady funkcjonowania schematu płatniczego w terminie miesiąca od 

dnia otrzymania zezwolenia na zmianę zasad funkcjonowania schematu 

płatniczego.> 

6. Prezes NBP może wydawać organizacji płatniczej, w drodze decyzji, zalecenia w zakresie 

zapewnienia zgodności funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa oraz 

bezpieczeństwa lub sprawności jego funkcjonowania, w terminie oznaczonym w 

zaleceniu. 

7. Organizacja płatnicza, która nie wykonuje zalecenia, o którym mowa w ust. 6, w zakresie 

naruszenia obowiązków określonych w: 

1)   art. 6-8, art. 10 lub art. 11 rozporządzenia (UE) 2015/751 - podlega karze pieniężnej do 

1 000 000 zł; 

2)   art. 3, art. 4 lub art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/751 - podlega karze pieniężnej do 

5 000 000 zł. 

8. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w ust. 7, Prezes NBP uwzględnia 

w szczególności rodzaj i wagę naruszenia przepisów rozporządzenia (UE) 2015/751, 

wpływ tego naruszenia na prawidłowe funkcjonowanie rynku usług płatniczych, rozmiar 

prowadzonej działalności oraz sytuację finansową organizacji płatniczej, która dokonała 

naruszenia. 

9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 7, stanowią dochód budżetu państwa. 
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10. Należności z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 7, podlegają egzekucji w 

trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 132zr. 

1. [Prezes NBP może wydać decyzję o czasowym, częściowym albo całkowitym wstrzymaniu 

funkcjonowania schematu płatniczego albo uchylić zgodę na prowadzenie schematu 

płatniczego w razie stwierdzenia, że:] 

 <Prezes NBP może wydać decyzję o czasowym, częściowym albo całkowitym 

wstrzymaniu funkcjonowania schematu płatniczego albo cofnąć zezwolenie na 

prowadzenie schematu płatniczego w razie stwierdzenia, że:> 

1)   działanie schematu płatniczego: 

a)  jest sprzeczne z przepisami prawa, 

b)  nie zapewnia bezpieczeństwa lub sprawności jego funkcjonowania, 

c)  stwarza zagrożenie dla użytkowników, stabilności systemu płatniczego, bezpieczeństwa 

lub sprawności funkcjonowania powiązanych systemów płatności; 

2)   schemat płatniczy nie funkcjonuje przez ostatnich 12 miesięcy; 

3)   organizacja płatnicza nie udostępniła we wskazanym terminie informacji i dokumentów, o 

których mowa w art. 132zq ust. 4; 

4)   organizacja płatnicza nie wykonała zalecenia wydanego przez Prezesa NBP w terminie 

oznaczonym w tym zaleceniu; 

[5)   zmiany zasad funkcjonowania schematu płatniczego zostały dokonane bez uzyskania 

zgody, o której mowa w art. 132zm ust. 2.] 

<5) zmiany zasad funkcjonowania schematu płatniczego zostały dokonane bez uzyskania 

zezwolenia, o którym mowa w art. 132zm ust. 2> 

2. Organizacja płatnicza zaprzestaje prowadzenia schematu płatniczego w zakresie i w 

terminie wskazanych w decyzji, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 141. 

1. KNF może odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie 

został uzupełniony w wyznaczonym terminie lub dane zawarte we wniosku są niezgodne 

ze stanem faktycznym. 

2. KNF odmawia wpisu do rejestru osoby fizycznej, wobec której prawomocnie orzeczono 

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem. 
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<3. W przypadku biura usług płatniczych KNF odmawia wpisu do rejestru także, jeśli 

wnioskodawcę wykreślono z rejestru zgodnie z przepisem art. 142 ust. 1a pkt 1 

w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.> 

 

Art. 142. 

1. KNF z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu z rejestru w przypadku: 

1)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1, art. 132a ust. 1 i 

art. 132zh ust. 1; 

2)   zakończenia działalności przez kasę oszczędnościowo-kredytową, na podstawie 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 131 ust. 2; 

3)   zakończenia przez biuro usług płatniczych działalności gospodarczej lub działalności w 

charakterze biura usług płatniczych, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 

123, nie wcześniej niż z datą wskazaną w tym zawiadomieniu; 

4)   prawomocnego orzeczenia wobec osoby fizycznej wpisanej do rejestru zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem. 

<1a. KNF dokonuje z urzędu wykreślenia biura usług płatniczych z rejestru biur usług 

płatniczych w przypadku: 

1) wydania decyzji, o której mowa w art. 129 ust. 6a; 

2) uzyskania informacji o zgonie przedsiębiorcy prowadzącego biuro usług płatniczych; 

3) gdy biuro zostało wykreślone z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

1b. Biuro usług płatniczych, które z urzędu wykreślono z rejestru biur usług płatniczych 

w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, może uzyskać ponowny wpis do tego 

rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia.> 

2. KNF może dokonać z urzędu wykreślenia wpisu z rejestru w zakresie dotyczącym agenta 

lub oddziału krajowej instytucji płatniczej albo krajowej instytucji pieniądza 

elektronicznego w przypadku uzyskania od właściwych organów nadzorczych 

goszczącego państwa członkowskiego, w którym krajowa instytucja płatnicza lub krajowa 

instytucja pieniądza elektronicznego prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych 

lub wydawania pieniądza elektronicznego przez danego agenta lub dany oddział, 

informacji wskazujących, iż istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, że w związku z 

tą działalnością jest popełniane lub zostało popełnione przestępstwo, o którym mowa w 

art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, usiłowano popełnić takie przestępstwo lub 
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popełnienie takiego przestępstwa jest zamierzone, lub świadczenie usług przez agenta lub 

działalność oddziału mogłaby zwiększać ryzyko prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu. Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji. 

 

Art. 152a. 

[1. Kto prowadzi schemat płatniczy bez wymaganej zgody Prezesa NBP lub nie będąc do jego 

prowadzenia uprawnionym w inny sposób, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.] 

<1. Kto prowadzi schemat płatniczy bez wymaganego zezwolenia Prezesa NBP lub nie 

będąc do jego prowadzenia uprawnionym w inny sposób, podlega grzywnie do 5 000 

000 zł.> 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu 

lub w interesie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 169) 

Art. 50. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, 

eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów 

oraz kursów dla doradców, zwanych dalej łącznie "kursami", jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819).] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta 

ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu 

chemikaliów oraz kursów dla doradców, zwanych dalej łącznie „kursami”, jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

2. Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1, zwane dalej "podmiotami 

prowadzącymi kursy", podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy. 
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3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również przedsiębiorcy z innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo prowadzącego 

kursy, o których mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1)   posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie 

kursu zgodnie z jego programem; 

2)   zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy: 

a)  posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie 

prezentowanych zagadnień objętych kursem lub 

b)  posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1; 

3)   posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów; 

4)   prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 pkt 4. 

5. Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot: 

1)   w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 

2)   który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu 

osoby prawnej. 

6. Niekaralność w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinna być potwierdzona 

złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy jest dokonywany na pisemny wniosek 

podmiotu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, zawierający następujące dane: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres; 

2)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada; 

4)   zakres prowadzonych kursów; 
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5)   datę i podpis wnioskodawcy. 

8. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, podmiot wskazany w ust. 2 lub 3 składa 

oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia 

kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych.". 

9. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu 

podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

[10. Po wpisaniu podmiotu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, do rejestru podmiotów 

prowadzących kursy marszałek województwa wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis 

do rejestru podmiotów prowadzących kursy.] 

<10. Po wpisaniu podmiotu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, do rejestru podmiotów 

prowadzących kursy marszałek województwa wydaje z urzędu zaświadczenie 

potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.> 

 

<Art. 52a. 

1. Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy, o 

którym mowa w art. 52 ust. 1 albo 2, prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru podmiot prowadzący kursy jest 

obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia 

zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. 

 

Art. 52b. 

1. Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy, o 

którym mowa w art. 52 ust. 1 albo 2, jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do 
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tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz 

z oświadczeniem, o którym mowa w art. 50 ust. 8. 

2. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, podmiot prowadzący kursy 

może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa 

wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni 

od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 56. 

1. Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy wydaje 

decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia działalności regulowanej, o której mowa 

w art. 50 ust. 1, przez podmiot prowadzący kursy w przypadku rażącego naruszenia 

warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów. 

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w zakresie prowadzenia 

kursów jest: 

1)   złożenie nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 8; 

2)   niespełnianie wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 5; 

3)   wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu osobie nieuprawnionej do jego otrzymania; 

4)   uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli podmiotu prowadzącego kursy; 

5)   nieusunięcie w terminie naruszeń, o których mowa w art. 54 ust. 5. 

<2a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2b. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa z 

urzędu wykreśla podmiot prowadzący kursy z rejestru podmiotów prowadzących 

kursy.> 

[3. Przepis art. 71 ust. 2 i 3 oraz art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej stosuje się odpowiednio.] 

4. Organy, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

kalendarzowego, przekazują do ministra właściwego do spraw transportu informacje 

dotyczące: 

1)   liczby wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy; 

2)   liczby przeprowadzonych kontroli podmiotów prowadzących kursy; 
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3)   wysokości kar nałożonych na podmioty prowadzące kursy w wyniku stwierdzenia 

nieprawidłowości podczas kontroli. 

5. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych może zakazać prowadzenia kursów jednostce 

wojskowej odpowiednio w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5. 

 

<Art. 56a. 

1. Podmiot prowadzący kursy, który został wykreślony z rejestru, o którym mowa w art. 

52 ust. 1 lub 2, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 56 ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podmiotu prowadzącego kursy, który wykonywał 

działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 52b ust. 2. 

 

Art. 56b. 

Marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy wykreśla 

podmiot prowadzący kursy z tego rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu 

informacji o zgonie podmiotu lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o 

wykreśleniu tego podmiotu.> 

 

[Art. 96. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania w sprawie kontroli 

wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257) i przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<Art. 96. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania w sprawie 

kontroli wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i …) i przepisy 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 
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Art. 100. 

1. Kontrola, o której mowa w art. 99 ust. 1, polega na sprawdzeniu: 

1)   zgodności wykonywanego przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami 

określonymi odpowiednio w ADR, RID lub ADN oraz w ustawie; 

2)   stanu technicznego naczyń, opakowań, urządzeń transportowych służących do przewozu 

towarów niebezpiecznych; 

3)   stanu technicznego środka transportu użytego do przewozu, jego oznakowania i 

wyposażenia; 

4)   przeszkolenia osób wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz czynności 

związane z tym przewozem, a także wyznaczenia właściwego doradcy do spraw 

bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych; 

5)   dokumentów wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych, w szczególności 

zaświadczenia ADR. 

2. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji przeprowadzają kontrolę w zakresie 

określonym w ust. 1 pkt 1-3 i 5. 

3. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzają kontrolę w zakresie określonym 

w ust. 1 pkt 5. 

4. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się doradcy z obowiązków określonych w 

ustawie oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN osoby przeprowadzające kontrolę, o 

których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1-3, przekazują niezwłocznie informację o 

stwierdzonych naruszeniach do Dyrektora TDT. 

5. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się doradcy z obowiązków określonych w 

ustawie oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN, w zakresie przewozu towarów 

niebezpiecznych przez siły zbrojne, żołnierze Żandarmerii Wojskowej przekazują 

niezwłocznie informację o stwierdzonych naruszeniach odpowiednio do Szefa 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Dyrektora TDT. 

[6. Do kontroli działalności gospodarczej w siedzibie uczestnika przewozu towarów 

niebezpiecznych stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<6. Do kontroli działalności gospodarczej w siedzibie uczestnika przewozu towarów 

niebezpiecznych stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców.> 
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USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825 oraz z 2017 r. poz. 1566) 

 

Art. 1. 

1. 
(1)

 Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi w 

rozumieniu art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 

1566). 

2. W przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania 

szczególnych rozwiązań określonych w ustawie, gdy środki zastosowane przez właściwe 

organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się 

niewystarczające, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie 

danych przekazanych Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów: 

1)   wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na 

terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie, 

2)   rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w rozdziale 2, 

3)   w przypadku rozwiązań określonych w art. 5-7, art. 10-19, art. 23, art. 26-29, art. 33 i art. 

36 - warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności, 

nie dłuższy niż 12 miesięcy 

- kierując się zakresem niezbędnej do udzielenia pomocy, uwzględniając bieżące możliwości 

budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

[3. W przypadku wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców 

wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i 

hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, którzy 

ponieśli szkodę w wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pożyczki na zasadach określonych 

w rozdziale 3.] 

<3. W przypadku wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w 

ust. 2, przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem przedsiębiorców 

wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz 

chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

javascript:void(0)
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śródlądowego, którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi, mogą ubiegać się o 

pożyczki na zasadach określonych w rozdziale 3.> 

4. Po wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, w celu 

umożliwienia zastosowania szczególnych rozwiązań określonych ustawą, Prezes Rady 

Ministrów może dokonywać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych 

wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa, uwzględniając 

przeznaczenie środków publicznych na sfinansowanie zadań określonych przez 

dysponentów części wnioskujących o dokonanie przeniesień. 

 

 

ZAŁĄCZNIK  

WZÓR 

(pieczęć organu) 

   

Zaświadczenie 

Na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825) 

potwierdzam, że przedsiębiorca 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa/imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy) 

…………………………………………………………………………………………… 

[(numer REGON, NIP)] <(numer NIP)> 

w okresie 

………………………………………………………………………………………… 

poniósł szkodę w wyniku powodzi, która wystąpiła na terenie 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa miejscowości/gminy) 

........................................... 

   

(podpis organu) 
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USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098) 

 

Art. 3. 

W realizowaniu współpracy rozwojowej mogą uczestniczyć w szczególności: 

1)   jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.); 

2)   podmioty, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909); 

[3)   przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 

819);] 

<3) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

4)   instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452). 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 837) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) oraz 

usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 278, z późn. zm.), który zawarł 

umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia publicznego;] 

<1) przedsiębiorca: 

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) oraz  
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b) osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa, które zawarło ze 

Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 

świadczenia usług, nieprowadzącą działalności gospodarczej, która czasowo oferuje 

lub świadczy usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz  

c) przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa, które zawarło ze 

Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 

świadczenia usług, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z 

obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę, oraz  

d) osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadzącą działalności gospodarczej, oferującą lub 

świadczącą usługę  

– który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia publicznego;> 

2)   wykonawca - wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych oraz każdy z podmiotów, które wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane w 

rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje sprawy: 

1)   rejestracji odmian oraz wytwarzania, oceny i kontroli materiału siewnego odmian 

gatunków roślin uprawnych określonych w: 
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a)  art. 2 ust. 1 pkt A lit. a dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie 

obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 

2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55), zwanej 

dalej "dyrektywą Rady 66/401/EWG", 

b)  [art. 2 ust. 1 pkt A lit. a] <art. 2 ust. 1 pkt A> dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 

czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 

125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

3, t. 1, str. 66), zwanej dalej "dyrektywą Rady 66/402/EWG", 

c)  art. 2 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 

materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292), zwanej dalej "dyrektywą 

Rady 2002/54/WE", 

d)  art. 2 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 

obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313), zwanej dalej 

"dyrektywą Rady 2002/55/WE", 

e)  dyrektywie Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami 

ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340), zwanej dalej "dyrektywą Rady 2002/56/WE", 

f)  art. 2 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu 

materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 

74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354), zwanej 

dalej "dyrektywą Rady 2002/57/WE", 

g)  dyrektywie Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem 

rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz. Urz. UE L 205 z 

01.08.2008, str. 8) w załączniku nr 2, 

h)  dyrektywie Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem 

rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do 

produkcji owoców (Dz. Urz. UE L 267 z 08.10.2008, str. 28) w załączniku nr 1, 

1a)   rejestracji odmian oraz wytwarzania, oceny i kontroli materiału siewnego odmian 

gatunków roślin uprawnych tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwanych dalej "odmianami tradycyjnymi", 

2)   wytwarzania, oceny i kontroli materiału siewnego następujących roślin uprawnych: 
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a)  roślin ozdobnych lub użytkowanych jako rośliny ozdobne, 

b)  nieprzeznaczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej odmian gatunków roślin 

rolniczych objętych systemami oceny określonymi przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ogłoszonymi na stronach internetowych tej organizacji, 

c)  sadzonek winorośli 

- oraz obrotu tym materiałem. 

2. Przepisy ustawy w zakresie rejestracji odmian, wytwarzania, oceny i kontroli materiału 

siewnego oraz obrotu materiałem siewnym dotyczą również gatunków roślin stosowanych 

do uszlachetniania odmian gatunków roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a. 

3. Wykaz gatunków roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, ogłasza minister 

właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z podziałem na grupy roślin: rolnicze, warzywne i 

sadownicze oraz podgrupy roślin, podając nazwę w języku polskim i nazwę botaniczną 

rośliny. 

Art. 121. 

1. Kontrola materiału siewnego polega na losowym sprawdzeniu wymagań w zakresie jakości 

oraz spełniania innych wymagań w zakresie wytwarzania, oceny i przechowywania 

materiału siewnego, a także obrotu tym materiałem. 

2. Kontrolę materiału siewnego przeprowadza wojewódzki inspektor. 

3. Pobieranie prób urzędowych i ocena materiału siewnego, dokonywane przez organy 

Państwowej Inspekcji w ramach kontroli, nie podlegają opłacie. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli materiału siewnego stwierdzono, że jedna lub kilka partii 

materiału siewnego nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości albo wytwarzania, 

oceny i przechowywania materiału siewnego lub obrotu tym materiałem, wojewódzki 

inspektor, w drodze decyzji, w zależności od zakresu i stopnia naruszeń, może: 

1)   nakazać usunięcie, w określonym terminie, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie 

kontroli; 

2)   zakazać prowadzenia obrotu partią materiału siewnego niespełniającą wymagań; 

3)   nakazać poddanie partii materiału siewnego niespełniającej wymagań zabiegom 

uniemożliwiającym użycie go do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub tylko do 

rozmnażania roślin. 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 
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[6. Do podmiotów, o których mowa w art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1, niebędących 

przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255), przepisy 

rozdziału 5 tej ustawy stosuje się odpowiednio.] 

<6. Do podmiotów, o których mowa w art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 1, niebędących 

przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), przepisy rozdziału 5 tej ustawy stosuje się 

odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 

2018 r. poz. 106 i 138) 

Art. 6. 

[1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 

1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) i wymaga wpisu do rejestru operatorów 

pocztowych, zwanego dalej "rejestrem".] 

<1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) i wymaga wpisu 

do rejestru operatorów pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”.> 

2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, 

sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych. 

3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez agenta pocztowego na 

podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem pocztowym. 

4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w 

imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. 

[5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi powszechne przez 

przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1089) wymaga uzyskania wpisu do rejestru. 

Przepisy ust. 2-4 stosuje się.] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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<5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi powszechne przez 

przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. ...) wymaga uzyskania wpisu do rejestru. Przepisy ust. 2–4 

stosuje się.> 

<Art. 10a. 

1. Prezes UKE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez operatora pocztowego 

działalności pocztowej objętej wpisem, w przypadku gdy: 

1) operator pocztowy złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 3, niezgodne ze 

stanem faktycznym; 

2) operator pocztowy nie usunął nieprawidłowości dotyczących warunków 

wymaganych prawem do wykonywania działalności pocztowej, o których mowa w 

art. 7, w wyznaczonym przez Prezesa UKE terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie przez operatora pocztowego warunków wymaganych 

prawem do wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.> 

 

Art. 11. 

 Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru: 

1)   na wniosek operatora pocztowego; 

2)   z urzędu w przypadku: 

a)  stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania 

wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania 

tej działalności, 

b)  wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do 

rejestru[.] <,> 

<c) wydania prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności 

pocztowej objętej wpisem do rejestru, 

d) uzyskania informacji o zgonie operatora pocztowego lub informacji z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu operatora pocztowego, 
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e) niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 43 ust. 1, za dwa kolejne lata.> 

 

<Art. 11a. 

Operator pocztowy, którego wykreślono z rejestru zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. b, może 

uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

wydania decyzji, o której mowa w art. 10a ust. 1.> 

Art. 13. 

1. Prezes UKE prowadzi rejestr obejmujący: 

1)   numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania 

tego wpisu; 

2)   firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego miejsca 

wykonywania działalności pocztowej; 

3)   oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w 

innym właściwym rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług 

powszechnych lub pozostałych usług pocztowych, na które jest wymagany wpis do 

rejestru; 

5)   obszar wykonywanej działalności pocztowej; 

6)   informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2-5, jak również o zawieszeniu albo 

zakończeniu wykonywania działalności pocztowej. 

2. Rejestr jest jawny. 

<2a. Prezes UKE prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub 

niezgodności ze stanem faktycznym.> 

3. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

4. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis 

do rejestru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 9 ust. 3. 

<4a. Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 4, a od dnia 

wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po 

uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, gdy 

Prezes UKE wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż 

przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym 
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mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia 

wniosku o wpis. 

4b. Do wniosku o wpis do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i …). 

4c. Prezes UKE wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.> 

5. Prezes UKE dokonuje zmiany danych objętych rejestrem, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany. 

 

[Art. 121. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 121. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 124. 

<1.> W przypadku stwierdzenia świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do 

rejestru Prezes UKE wydaje decyzję nakazującą wstrzymanie działalności. Decyzja 

podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sytuacji określonej w art. 13 ust. 4a.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) 

 

Art. 8. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa, 

właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania 

odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne. 
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2. Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne zawiera: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

3)   określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do 

zmiany klasyfikacji; 

4)   wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną 

klasyfikację tych odpadów; 

5)   opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany 

klasyfikacji, oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na 

właściwości tych odpadów. 

3. 
(11)

 Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż 

niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany 

klasyfikacji oraz ocenę tych wyników badań w odniesieniu do badanych właściwości 

odpadów, uwzględniając przepisy rozporządzenia (UE) nr 1357/2014 i rozporządzenia 

(UE) 2017/997 oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5. 

4. Badania właściwości odpadów, o których mowa w ust. 3, wykonują wyłącznie laboratoria, 

o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska. W celu przeprowadzenia badania laboratoria pobierają próbki odpadów 

objętych zgłoszeniem. 

5. Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów 

niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzję o wyrażeniu sprzeciwu. 

 

Art. 11. 

1. Wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa w art. 10, jest obowiązany do 

przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich 

wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. 

2. Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zawiera: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);> 

javascript:void(0)
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3)   określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za 

produkt uboczny; 

4)   wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz 

ich masy; 

5)   opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w 

którym zostaną one wykorzystane. 

3. Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody 

potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10, oraz szczegółowych 

wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy 

potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub 

potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez 

laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska. 

4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek 

województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu 

lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do materiałów paszowych określonych w przepisach Unii 

Europejskiej wydanych na podstawie art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i 

stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 

80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 

96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z 

późn. zm.). 

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, 

kierując się względami ochrony środowiska, życia lub zdrowia ludzi. 

 

Art. 41. 

1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania 

zezwolenia. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1925666:part=a147(a):ver=10&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.788208:part=a24&full=1


- 908 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w 

drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub 

przetwarzania odpadów. 

3. Organem właściwym jest: 

1)   marszałek województwa: 

a)  dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

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, 

b)  dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku 

polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość 

umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę 

lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, 

c)   dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji 

określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych; 

2)   starosta - w pozostałych przypadkach. 

4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

5. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym 

zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 

6. W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, z których co najmniej 

jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w ust. 3 pkt 1, organem właściwym do 

wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa. 

7. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na unieszkodliwianiu 

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga zgody 

Głównego Inspektora Sanitarnego, o której mowa w art. 95 ust. 7. 

8. Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów. 
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9. Ilekroć w ustawie jest mowa o zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na 

przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również zezwolenie na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów. 

[10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje 

się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).] 

 

Art. 42. 

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek 

zawiera: 

[1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany;] 

<1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;> 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 

3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 

4)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 

5)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości 

posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 

7)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania 

odpadów; 

8)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem; 

9)   opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

10)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. 

Wniosek zawiera: 

[1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany;] 
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<1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;> 

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 

3)   określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i 

powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 

4)   oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów; 

5)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 

6)   szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym 

wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis 

procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub 

urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej; 

7)   przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i 

jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony 

środowiska; 

8)   oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania 

odpadów; 

9)   opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej 

zezwoleniem; 

10)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była 

prowadzona; 

11)  określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i 

najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w 

szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w 

przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 

12)  informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 

zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących 

unieszkodliwiania tych odpadów; 

13)  informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie 

dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania 

dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do 
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ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska; 

13a)   informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków; 

14)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia 

zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego 

składu chemicznego i właściwości odpadów. 

4. (uchylony). 

5. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie 

odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje 

kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania 

odpadów. 

6. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się 

dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10. 

6a. Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków 

dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5. 

7. Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie 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 postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie 

zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów lub decyzji o 

zmianie tego zezwolenia. 

Art. 43. 

1. W zezwoleniu na zbieranie odpadów określa się: 

[1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany;] 

<1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;> 

2)   rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania; 

3)   oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
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4)   wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; 

5)   opis metody lub metod zbierania odpadów; 

6)   dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w 

szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska; 

7)   wymagania wynikające z przepisów odrębnych; 

8)   czas obowiązywania zezwolenia. 

2. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się: 

[1)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany;] 

<1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;> 

2)   rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku 

przetwarzania w okresie roku; 

3)   miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem 

procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu 

technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w 

uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej; 

4)   dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w 

szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, 

zdrowia ludzi lub środowiska; 

5)   miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów; 

6)   minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą 

wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, 

pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń 

dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów; 

7)   informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku instalacji lub urządzeń do 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych; 

7a)   informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na 

przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków; 

8)   informacje wynikające z przepisów odrębnych; 

9)   czas obowiązywania zezwolenia. 
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3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane na okres krótszy niż rok, w 

zezwoleniu określa się ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie 

obowiązywania tego zezwolenia. 

4. W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo określić uzasadnione 

technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich 

utrzymywania, uzasadniony względami technologicznymi. 

5. W przypadku nowej instalacji do przetwarzania odpadów, zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów może dodatkowo określać warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych 

na czas potrzebny do rozruchu tej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej, nie 

dłuższy niż rok. 

6. Przepisu ust. 4 i 5 nie stosuje się do składowiska odpadów. 

 

Art. 52. 

1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)    imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, a w 

przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela - również kod pocztowy, 

miejscowość, nazwę i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osobę do 

kontaktu, a także imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

producenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, zwanego dalej "producentem sprzętu", który go 

wyznaczył; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz europejski numer identyfikacji podatkowej, o 

ile został nadany; 

[3)   numer REGON, o ile został nadany;] 

4)    z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do: 

a)  przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności 

recyklingu, odpadów powstałych z produktów, 

–  dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku, 

b)  prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1455834&full=1
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–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, 

c)  prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów: 

–  kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz wewnątrzwspólnotowej 

dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi i 

recyklingowi: 

–  kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu eksportu 

lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

e)  organizacji odzysku: 

–  informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku zamierza 

wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z nich powstałych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 

5)   z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji w odniesieniu do: 

a)  wprowadzającego pojazdy: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–   informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w ramach 

sieci zbierania pojazdów wraz z datą, od której dana stacja lub punkt funkcjonuje w sieci, 

b)  prowadzącego punkt zbierania pojazdów: 

–  adres punktu zbierania pojazdów, 
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–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

c)  prowadzącego stację demontażu: 

–  adres stacji demontażu, 

–  informację o stosowanych procesach przetwarzania, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  prowadzącego strzępiarkę: 

–  adres strzępiarki, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 

6)    z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym w odniesieniu do: 

a)   wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–   nazwę marki sprzętu, numer i nazwę grupy sprzętu, typ sprzętu (sprzęt przeznaczony dla 

gospodarstw domowych lub sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych), 

–   informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o 

której mowa w art. 11 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku wprowadzającego sprzęt, który 

wprowadził do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł 

umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - informację o 

masie sprzętu, który zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym, 

zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i wysokości zabezpieczenia 

finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, 

–   informację o stosowanej technice sprzedaży sprzętu, 

–   wykaz producentów sprzętu, z którymi autoryzowany przedstawiciel zawarł umowę, o 

której mowa w art. 26 ust. 3 tej ustawy, zawierający ich imię i nazwisko lub nazwę oraz 

adres zamieszkania lub siedziby - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, 

b)  zbierającego zużyty sprzęt: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 
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c)  prowadzącego zakład przetwarzania: 

–   numer i nazwę grupy sprzętu, z której powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt, 

–  adres zakładu przetwarzania, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest zbierany 

zużyty sprzęt, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  prowadzącego działalność w zakresie recyklingu: 

–  kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

e)  prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku: 

–  kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, 

–  informację o stosowanym procesie odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, 

–  adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

f)  organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 

-   wykaz autoryzowanych przedstawicieli z informacją o imieniu i nazwisku lub nazwie oraz 

adresie zamieszkania lub siedziby producentów sprzętu, którzy ich wyznaczyli, lub wykaz 

wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w art. 

11 ust. 3 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i 

numery rejestrowe, 
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-  zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego 

organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału; 

7)   z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w odniesieniu 

do: 

a)  wprowadzającego baterie lub akumulatory: 

–  informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów, 

–  informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w przypadku 

realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego podmiotu, 

b)  prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: 

–  informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych 

procesach przetwarzania i recyklingu, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

c)   podmiotu pośredniczącego: 

-  wykaz wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi podmiot pośredniczący zawarł 

umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców 

oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe, 

-  informację o wdrożonym systemie zarządzania środowiskowego albo o jego braku; 

7a)   z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi w odniesieniu do: 

a)  organizacji odzysku opakowań: 

–  wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku opakowań 

zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

b)  przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich recyklingowi 

lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju, 
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–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

c)  przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych: 

–  kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami, 

–  informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do recyklingu lub 

innego niż recykling procesu odzysku, 

–  informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innego niż 

recykling procesu odzysku, 

–  informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku, 

d)  wprowadzających produkty w opakowaniach: 

–  informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, 

–  dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z organizacją 

odzysku opakowań, 

–  informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy - w 

przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub 

wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach, 

e)  wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach: 

–  informację o rodzaju prowadzonej działalności, 

–  informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za 

granicę opakowań, 

f)   organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy - 

informację o zakresie zawartego przez tę organizację porozumienia z marszałkiem 

województwa; 

8)   z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do: 

a)  transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów, 

b)  sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów, 
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c)  pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem 

obrotu, 

d)  posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a: 

–  kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów, 

–  informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie 

odpadów, 

e)   prowadzącego zakład recyklingu statków: 

–  adres zakładu recyklingu statków, 

–  informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, 

–  informację o metodzie recyklingu statków, 

–  informację o rodzaju i wielkości statków, które można poddać recyklingowi statków, 

–  informację o ograniczeniach i uwarunkowaniach w funkcjonowaniu zakładu recyklingu 

statków, w tym dotyczących gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

–  informację o maksymalnej rocznej wielkości recyklingu statków, którą oblicza się jako 

sumę mas statków wyrażoną w tonach masy statku pustego (LDT) w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 24 rozporządzenia 1257/2013, 

f)  
(15)

 wytwórcy odpadów - informację o wytwarzaniu odpadów niepodlegających 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia 

zintegrowanego. 

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące 

informacje: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; 

[3)   numer REGON, o ile został nadany;] 

4)   odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o 

decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu 

na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji na podziemne 

składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

5)   informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; 
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6)   informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o 

ich braku; 

7)   informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku 

działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

8)   wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku 

przetwarzania olejów odpadowych. 

[3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji.] 

<3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacją, o której mowa 

w ust. 2 pkt 2, wzywa podmiot do przekazania tej informacji.> 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania 

środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa. 

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału 

rozumie się: 

1)   zezwolenie na zbieranie odpadów; 

2)   zezwolenie na przetwarzanie odpadów; 

3)   pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

4)   pozwolenie zintegrowane. 

Art. 53. 

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po 

stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w 

formie pisemnej. 

2. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego 

zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84, oraz w formie pisemnej. 

[3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru: 

1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka województwa 

właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział w Polsce; 
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2)   bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego - jeżeli nie ustanowił oddziału 

w Polsce.] 

<3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w 

art. 50 ust. 1, składa wniosek o wpis do rejestru: 

1) za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 16 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …), do marszałka województwa właściwego ze 

względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział  na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego – jeżeli nie ustanowił 

oddziału  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

3a. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym baterie lub akumulatory w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, składa 

wniosek o wpis do rejestru: 

[1)   za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału - jeżeli ustanowił oddział na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1) za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie z art. 16 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, do marszałka województwa właściwego ze względu na 

siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;> 

2)   za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę, o której mowa w 

art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu pośredniczącego - jeżeli nie 

ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. (uchylony). 

5. Wniosek o wpis do rejestru zawiera w szczególności: 

1)    imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, a w 

przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela - również kod pocztowy, 
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miejscowość, nazwa i numer ulicy, kraj, numer telefonu i faksu, e-mail oraz osobę do 

kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go wyznaczył, obejmujące 

informację o imieniu i nazwisku lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby oraz 

wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w 

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile posiada, a w przypadku wprowadzających 

baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został 

nadany, 

[3)   numer REGON, o ile został nadany,] 

4)   imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz rejestrowy 

-   oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresu 

działalności. 

6. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie 

wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresów 

działalności, którą podmiot zamierza wykonywać. 

7. Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się: 

1)   w przypadku wszystkich podmiotów: 

a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega 

obowiązkowi jej uiszczenia, 

b)  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o 

braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie 

potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym; 

2)    w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela: 

a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, o ile została zawarta, 

b)   dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 

27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane, 

c)   uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku 

autoryzowanego przedstawiciela; 
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3)    w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa 

w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - 

zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości 

kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 

pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty; 

4)   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek 

organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji 

odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty; 

5)   w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą 

dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w 

systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); 

6)    w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi 

stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w 

postaci papierowej. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 3 i 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

9. Marszałek województwa zamieszcza w rejestrze dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 

6, i udostępnia je na żądanie właściwych organów. 

 

Art. 59. 

1. Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa 

wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego 

zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 84, oraz w formie pisemnej, w przypadku zmiany: 

1)   informacji zawartych w rejestrze, 

2)   zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru 

-   w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 
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2. Przepisy art. 53 ust. 1, 3[, 4] i 7 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 60. 

1. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do 

rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania 

wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o 

wykreślenie z rejestru. 

1a. W przypadku wyznaczenia przez producenta sprzętu autoryzowanego przedstawiciela 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym i posiadania przez tego autoryzowanego przedstawiciela wpisu do 

rejestru, wprowadzający sprzęt wprowadzający do obrotu sprzęt pochodzący od tego 

producenta sprzętu może złożyć marszałkowi województwa wniosek o wykreślenie z 

rejestru. 

2. Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru, w drodze decyzji. 

3. Przepisy [art. 53 ust. 1 i 3-4] <art. 53 ust. 1, 3 i 3a> stosuje się odpowiednio. 

4. Marszałek województwa trwale zabezpiecza przed utratą i nieuprawnionym dostępem 

informacje zawarte w rejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego z rejestru oraz 

informacje, które uległy zmianie. 

Art. 73. 

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi sporządzają: 

1)    wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z 

dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

2)    wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

3)    wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 

2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej; 

4)   wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

5)    wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel; 
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6)   wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   dane identyfikujące podmiot: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku 

wprowadzającego baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji 

podatkowej, o ile został nadany, 

[d)  numer REGON, o ile został nadany;] 

2)   w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych informacje o: 

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów 

materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym: 

–  o opakowaniach wielokrotnego użytku, 

–  o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

b)   masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje, 

c)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z 

gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według 

sposobu ich odzysku i recyklingu, 

d)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na 

poszczególne ich rodzaje, 

e)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na 

poszczególne rodzaje opakowań - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 

odzysku lub recyklingu, 

f)  masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały 

wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku - w przypadku 

przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań 

lub produktów w opakowaniach, 

g)   sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a w 

przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o przeprowadzonych przez 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2025891:part=a11u1p2:ver=0&full=1


- 926 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych 

na ten cel kosztów; 

h)   toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników 

stosowanych do produkcji opakowań; 

3)    w zakresie produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 

r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 

o opłacie produktowej, z podziałem na określone w tym załączniku rodzaje produktów, 

informacje o: 

a)  masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, 

b)  masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, 

c)  osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, 

d)  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych 

produktów wymienionych w załączniku nr 4a do tej ustawy - w przypadku nieosiągnięcia 

wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

4)    w zakresie pojazdów informacje o: 

a)  liczbie pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w ciągu roku, 

b)  liczbie dni, w których do zapewnienia sieci zbierania pojazdów brakowało kolejnych stacji 

demontażu lub punktów zbierania pojazdów, 

c)  wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów; 

5)    w zakresie sprzętu oraz zużytego sprzętu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 

a)   informacje o: 

–  masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu, 

–  masie zużytego sprzętu zebranego, masie zużytego sprzętu poddanego demontażowi oraz 

masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi, innym niż 

recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, 

–  masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w celu 

poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz 

unieszkodliwianiu, 

–  osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku 

oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, 

–  wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup 

sprzętu - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu 
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zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu zużytego sprzętu, 

[b)   wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt lub 

autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zawierający: 

–  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

–  numer REGON, o ile został nadany, 

–  adresy zakładów przetwarzania, 

–  numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego zakład 

przetwarzania zużyty sprzęt, 

–  informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania, 

–  wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania,] 

<b) wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt lub 

autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

zawierający: 

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

– numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

– adresy zakładów przetwarzania, 

– numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przyjmowany przez prowadzącego 

zakład przetwarzania zużyty sprzęt, 

– informację o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania, 

– wskazanie, na jaki okres zawarto umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania,> 

c)   informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze 

wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych 

środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

6)   w zakresie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów: 

a)   informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, 

[b)  wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których 

prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której 
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mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

zawierający: 

–  numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, 

–  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

–  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany, 

–  numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, o ile został nadany, 

–  informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,] 

<b) wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą 

umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach, zawierający: 

– numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów, 

– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych 

baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został nadany, 

– informacje o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach,> 

c)   informacje o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne oraz 

o sposobie wykorzystania tych środków, 

d)  w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych: 

–  informacje o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych, 

–  informacje o wysokości należnej opłaty produktowej - w przypadku nieosiągnięcia 

wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 

przenośnych, 
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–   wykaz punktów zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów 

przenośnych prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z 

którym wprowadzający baterie lub akumulatory zawarł umowę, o której mowa w art. 32 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, oraz wykaz miejsc 

odbioru, z których zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory odbiera zużyte 

baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wprowadzającego sprzęt, o którym 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a tiret drugie, 

trzecie i czwarte, oraz wykazu zakładów przetwarzania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. 

b. 

Art. 74. 

1. W przypadku gdy: 

1)   obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, 

2)    obowiązki wprowadzającego sprzęt określone w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

3)   obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

- wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego albo organizacja odzysku opakowań, roczne 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie realizacji tych obowiązków 

sporządza ta organizacja. 

1a. W przypadku autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 

ust. 1, sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której 

mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym; do sprawozdania dołącza się wykaz wprowadzających sprzęt, o którym w 

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

1b. W przypadku gdy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach lub 

wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych wykonuje obowiązki 

określone w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
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odpadami opakowaniowymi przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 

25 ust. 1 tej ustawy, roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1, w zakresie 

realizacji tych obowiązków sporządza organizacja samorządu gospodarczego 

reprezentująca tych wprowadzających. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 73 ust. 

2 pkt 1, a także informacje określone w: 

1)   art. 73 ust. 2 pkt 2 lit. a-f - w przypadku organizacji odzysku opakowań, o której mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi; 

2)   art. 73 ust. 2 pkt 3 - w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej; 

3)    art. 73 ust. 2 pkt 5 oraz wykaz przedsiębiorców, w odniesieniu do których organizacja 

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywała obowiązki określone w 

ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w 

przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

3. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku 

opakowań, przyjęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji 

albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty w opakowaniach, od 

którego został on przejęty, w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego 

do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie 

likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań. 

3a. Sprawozdanie organizacji odzysku opakowań zawiera dodatkowo: 

1)   wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek 

określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi; 

2)   informacje o przeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań publicznych 

kampanii edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; 

3)   wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w roku 

kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności określonych w art. 

17 ust. 7 tej ustawy, obejmujący: 

a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, 

b)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, o ile został nadany, 
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[c)  numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,] 

d)  określenie czynności, które zostały zlecone posiadaczowi odpadów w zakresie 

gospodarowania odpadami opakowaniowymi, 

e)  określenie rodzajów odpadów opakowaniowych w odniesieniu do których posiadaczowi 

odpadów zostało zlecone wykonanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami 

opakowaniowymi, 

f)  określenie okresu, na który zawarto umowę zlecającą posiadaczowi odpadów wykonanie 

czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z 

dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedkłada 

sprawozdanie obejmujące informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 5, oddzielnie 

dla każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, dla których 

wykonywała obowiązki określone w tej ustawie. 

7. Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej, do rocznego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza wykaz 

przedsiębiorców, w imieniu których działa. 

 

Art. 75. 

1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 

1)   wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

2)   prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem 

prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a)  zbierania odpadów, 

b)  przetwarzania odpadów 

-   obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

3)   podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska 

odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub 

decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie 

poeksploatacyjnej. 

2. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
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1)   dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust. 1: 

a)  numer rejestrowy, 

b)  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, 

[d)  numer REGON, o ile został nadany;] 

2)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 - informacje o: 

a)  masie i rodzajach odpadów, 

b)  sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami, 

c)  instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, o ile podmiot 

przetwarza odpady, 

d)  informacje, o których mowa w art. 99 ust. 1 - w przypadku posiadacza odpadów 

pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych 

odpadów; 

3)   w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o 

których mowa w art. 96 ust. 1 - informacje o: 

a)  masie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych do 

stosowania, 

b)  składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych, 

c)  rodzaju przeprowadzonej obróbki, 

d)  władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, z 

podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania lub 

siedziby, 

e)  miejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

f)  celu stosowania komunalnych osadów ściekowych; 

4)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa w 

ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 

informacje o: 

a)  liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu, 

b)  masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do 

odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia 

przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 
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c)  masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania, 

d)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem 

firmy, siedziby i adresu, 

e)  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy 

przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu, 

f)  osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, 

g)   wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu; 

5)   w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 

20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - informacje o: 

a)   wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby 

strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

b)   masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, 

powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

6)    w przypadku zbierającego zużyty sprzęt w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o: 

a)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i przekazanego do 

prowadzącego zakład przetwarzania, 

b)  adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7)    w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o: 

a)  adresie zakładu przetwarzania, 

b)  masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego 

zakład przetwarzania wraz z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z którego powstał 

ten zużyty sprzęt, 

c)  kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przekazanych 

prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku 

lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego sprzętu, a także o kodzie i masie odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia wraz z podaniem 

typu procesu zastosowanego w zakładzie przetwarzania, 

d)  kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z 

terytorium kraju w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku 

lub unieszkodliwianiu; 
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8)    w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego 

działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - 

informacje o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz 

poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku wraz z 

podaniem typu procesu; 

9)    w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub 

zużytych akumulatorów - informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub 

zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych 

wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, o 

której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i 

akumulatorach lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i 

zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który ma podpisaną 

umowę z podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 

r. o bateriach i akumulatorach; 

10)  w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów - informacje o: 

a)  rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

b)  rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

c)  osiągniętych poziomach recyklingu, 

d)   osiągniętych poziomach wydajności recyklingu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 684)  

Art. 2. 

Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: 

[1)   przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.); 

2)   podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej;] 
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<1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …); 

2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;> 

3)   podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164); 

4)   osoby wykonujące wolny zawód; 

5)   oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; 

[6)   zagraniczni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 

zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności 

gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 

(Dz. U. z 1989 r. poz. 148, z późn. zm.), prowadzący przedsiębiorstwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;] 

7)   przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 i 60) 

 

Art. 25. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu 

lub konfekcjonowania tych środków.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do 

obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących 

działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków.> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1973026:part=a3u1&full=1
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na 

wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu, z tym że jeżeli producent ten 

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbywania środków ochrony roślin 

ostatecznemu nabywcy, działalność w tym zakresie wymaga wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w zakresie 

obrotu środkami ochrony roślin, jest obowiązany: 

1)   zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy: 

a)  ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w 

Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z 

zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub 

b)  nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych czynności, ukończyły 

szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym 

państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny 

dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, 

potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, 

c)  udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji dotyczących 

zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz 

dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym - w przypadku 

zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu - podstawowych 

informacji dotyczących w szczególności: 

–  zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem różnych 

sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami, 

–  właściwego przechowywania tych środków, 

–  właściwego stosowania tych środków, 

–  właściwego postępowania z resztkami tych środków, 

–  sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin; 

2)   w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w pkt 1, 

zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje określone w 

pkt 1 lit. a lub b, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony 

roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu; 

3)   przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych 

powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

miejscu; 

4)   realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której 

mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby - z wyjątkiem 

przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy - umożliwiać 

określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony 

roślin; 

5)   w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 

1854 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1823), dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać 

w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą 

dokonywać jedynie osoby: 

a)  pełnoletnie, 

b)  posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin 

określone w art. 28. 

4. [Przepisy ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie dotyczą mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli wprowadzają oni do obrotu 

jedynie środki ochrony roślin, przeznaczone dla użytkowników nieprofesjonalnych, które 

nie zostały zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 

1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 

31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1272/2008", 

zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:] 

 <Przepisy ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie dotyczą mikroprzedsiębiorców, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

jeżeli wprowadzają oni do obrotu jedynie środki ochrony roślin, przeznaczone dla 

użytkowników nieprofesjonalnych, które nie zostały zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.802764:part=a67u1&full=1
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i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 

oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 

z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1272/2008”, 

zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:> 

1)   toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3; 

2)   działanie rakotwórcze; 

3)   działanie mutagenne; 

4)   działanie szkodliwe na rozrodczość; 

5)   działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) 

kategoria 1; 

6)   działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) 

kategoria 1. 

5. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z wymaganiami 

określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu albo 

pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji 

środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin. 

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy konfekcjonowania środków ochrony roślin przeznaczonych do 

stosowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim. 

 

Art. 26. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy 

zawierający następujące dane: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast 

adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer 

posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

[4)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

5)   określenie zakresu wykonywanej działalności; 

6)   wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków; 
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7)   wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca 

prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub 

konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki; 

8)   datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 

w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych 

środków są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania 

środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w 

ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50)."; 

2)   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia 

usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku o zmianę 

danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579). 
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<Art. 27a. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, prostuje z 

urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem 

faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 

przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze, w 

terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.  

 

Art. 27b. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest 

obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia 

wpływu do niego wniosku o wpis wraz z załącznikami, o których mowa w art. 26 ust. 

2. 

2. Jeżeli wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, nie 

dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego 

wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to 

przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia 

wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W 

takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od 

dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, wydaje z 

urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. 

 

Art. 27c. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, wydaje 

decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w 

przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, niezgodne 

ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego 

inspektora terminie; 
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3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, przed 

wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 może wezwać przedsiębiorcę do 

usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor 

prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, z urzędu wykreśla 

przedsiębiorcę z tego rejestru. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje 

działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych 

rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej. 

 

Art. 27d. 

1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o 

której mowa w art. 27c ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, 

o której mowa w art. 27c ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1. Nie dotyczy to 

sytuacji określonej w art. 27b ust. 2. 

 

Art. 27e. 

Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, wykreśla 

przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie 

przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy.> 

Art. 49. 

[1. Działalność gospodarcza w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 
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przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej tego sprzętu.] 

<1. Działalność gospodarcza w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu.> 

2. Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, wydane na podstawie badań sprawności technicznej 

przeprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów 

obowiązujących w tym państwie, przez przedsiębiorcę uprawnionego do potwierdzania 

sprawności technicznej danego rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin, są równoważne z dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, wydanymi przez 

przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest 

obowiązany: 

1)   zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie 

badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; 

2)   zapewnić prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, 

przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin; 

3)   prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, zgodnie z 

metodyką takich badań; 

4)   dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego 

sprawności technicznej; jeżeli posiadaczem tego sprzętu jest osoba fizyczna, 

dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe posiadacza tego sprzętu: 

imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1


- 943 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, 

nieposiadającego obywatelstwa polskiego; 

5)   przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie przeznaczonym do 

stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej, w tym 

dane osobowe posiadacza tego sprzętu, o których mowa w pkt 4; 

6)   udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego 

sprawności technicznej, na żądanie wojewódzkiego inspektora; 

7)   wydawać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, 

dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz umieszczać na tym sprzęcie, 

jeżeli jego sprawność techniczna została potwierdzona, znak kontrolny zawierający 

indywidualny numer. 

Art. 50. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy 

zawierający następujące dane: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast 

adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer 

posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

[4)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

5)   wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

którego sprawność techniczna będzie potwierdzana; 

6)   datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 

w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą; 
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2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie potwierdzania 

sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 50)."; 

2)   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia 

usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku o zmianę 

danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

<Art. 51a. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, prostuje z 

urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem 

faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, 

przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze 

w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. 

 

Art. 51b. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, jest 

obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia 
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wpływu do niego wniosku o wpis wraz z załącznikami, o których mowa w art. 50 ust. 

2. 

2. Jeżeli wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, nie 

dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego 

wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to 

przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia 

wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W 

takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od 

dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wydaje z 

urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. 

 

Art. 51c. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wydaje 

decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w 

przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1, niezgodne 

ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego 

inspektora terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, przed 

wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 może wezwać przedsiębiorcę do 

usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor 

prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu wykreśla 

przedsiębiorcę z tego rejestru. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje 

działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych 

rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej. 
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Art. 51d. 

1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o 

której mowa w art. 51c ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Nie dotyczy to 

sytuacji określonej w art. 51b ust. 2. 

 

Art. 51e. 

Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wykreśla 

przedsiębiorcę z tego rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o 

zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego 

o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

Art. 52. 

[1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej może prowadzić działalność w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, po uzyskaniu 

wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w 

zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu.] 

<1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może prowadzić działalność w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących 

przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej tego sprzętu.> 

2. Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, wydane na podstawie badań sprawności technicznej 

przeprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów 

obowiązujących w tym państwie, przez podmiot niebędący przedsiębiorcą uprawnionym 

do prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej danego 

rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, są równoważne z 
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dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, wydanymi przez podmioty wpisane do rejestru, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki 

określone w art. 49 ust. 3. 

4. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek zainteresowanego 

podmiotu, zawierający następujące dane: 

1)   nazwę oraz adres i siedzibę tego podmiotu; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

[3)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

4)   wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

którego sprawność techniczna będzie potwierdzana; 

5)   datę i podpis wnioskodawcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza 

oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o której mowa 

w ust. 1. 

5a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, 

zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, oraz wzór wniosku o zmianę 

danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

6. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor 

właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. 

7. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej. 

8. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, o 

którym mowa w ust. 1. 

9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera: 

1)   informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4; 

2)   numer wpisu; 

3)   datę wpisu. 

10. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej 

przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa. 
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<Art. 52a. 

Wojewódzki inspektor prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy 

lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

Art. 52b. 

1. Wojewódzki inspektor jest obowiązany dokonać wpisu zainteresowanego podmiotu do 

rejestru, o którym mowa w art. 52 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego 

wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 52 ust. 5. 

2. Jeżeli wojewódzki inspektor nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a 

od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, zainteresowany podmiot może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał 

podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od 

dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 53. 

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wpisany do rejestru, o którym 

mowa w art. 52 ust. 1, jest obowiązany informować na piśmie wojewódzkiego inspektora: 

1)   o zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru, w terminie 14 dni od dnia 

zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych; 

2)   o zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na potwierdzaniu sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w terminie 14 

dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. 

2. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad prowadzeniem działalności w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin. 

3. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, w 

zakresie spełniania warunków określonych w art. 49 ust. 3. 

4. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w 

art. 49 ust. 3, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, 

usunięcie uchybień w oznaczonym terminie. 

5. W przypadku: 
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1)   rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w art. 49 

ust. 3 lub 

2)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 5, niezgodnego ze stanem 

faktycznym, lub 

3)   uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzania kontroli, lub 

4)   nieusunięcia w oznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub 

5)   zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w art. 52 ust. 1 

- wojewódzki inspektor wykreśla, w drodze decyzji, podmiot z rejestru. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

7. Podmiot, który został wykreślony z rejestru na podstawie ust. 5 pkt 1-4, może uzyskać 

ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji 

o wykreśleniu z tego rejestru. 

8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego wpisu do rejestru, zakazuje, 

w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. 

<8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku określonym w art. 52b ust. 2.> 

9. Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin bez wymaganego wpisu 

do rejestru, może uzyskać wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od 

dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna. 

10. Wojewódzki inspektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 

ust. 1, dokonuje odpowiednio aktualizacji danych zawartych w rejestrze albo wykreśla 

podmiot z tego rejestru. 

Art. 55. 

1. Podmiot prowadzący produkcję roślin, zwany dalej "producentem roślin", z zastosowaniem 

wymagań integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o poświadczenie jej stosowania 

przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji 

roślin, zwany dalej "podmiotem certyfikującym". 

2. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza 

corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo 
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sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich 

wegetacji. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

producenta roślin; 

[2)   numer REGON, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

3)   numer PESEL, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

4)   datę i podpis wnioskodawcy. 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   informację o gatunkach i odmianach roślin, o których mowa w ust. 2, oraz o miejscu i 

powierzchni ich uprawy; 

2)   kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub 

kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7. 

5. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 

3 lub 4, podmiot certyfikujący wzywa producenta roślin do usunięcia braków w 

wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, 

podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta roślin o odmowie przyjęcia 

zgłoszenia. 

6. Podmiot certyfikujący prowadzi i aktualizuje rejestr producentów roślin, którzy zgłosili 

zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin. 

7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, zawiera: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

producenta roślin; 

[2)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

3)   numer PESEL wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

4)   numer wpisu do rejestru; 

5)   datę wpisu do rejestru. 

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest prowadzony na potrzeby Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

9. Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania 

integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia. 
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Art. 57. 

1. Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na 

wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący. 

2. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli 

producent roślin spełnia następujące wymagania: 

1)   ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie o 

ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8; 

2)   prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych 

przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej 

przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

3)   stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki 

pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin; 

4)   dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją 

roślin; 

5)   przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności 

określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2; 

6)   w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, o których mowa w art. 56 

ust. 2, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków 

ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich; 

7)   przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami 

szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2. 

3. Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, 

producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu: 

1)   oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej 

produkcji roślin; 

2)   informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań 

integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu. 

4. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres 

niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. 

5. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydawany 

producentowi roślin będącemu osobą fizyczną, zawiera następujące dane osobowe tego 

producenta: imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania. 
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6. Podmiot certyfikujący prowadzi rejestr wydanych certyfikatów poświadczających 

stosowanie integrowanej produkcji roślin zawierający: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

producenta roślin; 

[2)   numer REGON producenta roślin, o ile producentowi roślin taki numer został nadany;] 

3)   numer PESEL producenta roślin, o ile producentowi roślin taki numer został nadany; 

4)   numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6; 

5)   numer wydanego certyfikatu; 

6)   wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań 

integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz powierzchni ich 

uprawy i wielkości plonu. 

7. Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej 

produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, 

dla których został wydany ten certyfikat. 

8. Wzór znaku integrowanej produkcji roślin Główny Inspektor udostępnia na stronie 

internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną produkcją 

roślin oraz wzór tej dokumentacji, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tych 

działań. 

Art. 58. 

1. Działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin może być prowadzona 

przez podmiot upoważniony przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 

siedzibę tego podmiotu albo miejsce prowadzenia działalności, jeżeli podmiot nie posiada 

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie tego upoważnienia. 

3. Upoważniony do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin może być podmiot, który posiada akredytację w zakresie certyfikacji 

integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i zapewnia prowadzenie kontroli 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966163&full=1
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przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin; 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer 

posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

[4)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

5)   datę i podpis wnioskodawcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)    kopię dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; 

2)   oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, że osoby, które będą 

prowadziły kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin, posiadają 

odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie; 

3)   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i 

jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w 

przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wojewódzki inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, jeżeli 

podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki 

określone w ust. 3. 

7. Główny Inspektor może upoważnić wojewódzkiego inspektora do wykonywania 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin. 

8. W przypadku wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 7: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966163&full=1
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1)   wojewódzki inspektor wykonuje uprawnienia i obowiązki podmiotu certyfikującego; 

przepisów ust. 1-6, art. 60, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62 oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się; 

2)   badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach 

posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie przepisów ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 

765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na 

koszt producenta roślin; 

3)   Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej administrowanej przez 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykaz upoważnionych 

wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa z podaniem ich nazwy, adresu i 

siedziby. 

Art. 67. 

[1. Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony 

roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w 

zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.] 

<1. Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków 

ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru 

przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w 

zakresie środków ochrony roślin.> 

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń w 

zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany: 

1)   zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie 

szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; 

2)   zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby 

posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób prowadzących 

szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie szkolenia w tym zakresie; 

3)   informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach 

prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14 dni przed 

ich rozpoczęciem; 
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4)   prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami takich 

szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy przebieg szkoleń; 

5)   dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków ochrony 

roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe uczestnika szkolenia 

oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz 

numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób, w 

przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadającego 

obywatelstwa polskiego; 

6)   udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony 

roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora; 

7)   przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o osobach, które uzyskały 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, w tym dane 

osobowe uczestnika szkolenia, o których mowa w pkt 5; 

8)   wydawać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w 

sposób zgodny z przepisami ustawy. 

Art. 68. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy 

zawierający następujące dane: 

1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast 

adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer 

posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

[4)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

5)   wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie 

środków ochrony roślin; 

6)   datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 
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1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 

polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin są kompletne i 

zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu 

szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50)."; 

2)   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia 

usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać: 

1)   firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku o zmianę 

danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

<Art. 69a. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, prostuje z 

urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem 

faktycznym. 

2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1, 

przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze 

w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. 
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Art. 69b. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, jest 

obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia 

wpływu do niego wniosku o wpis wraz z załącznikami, o których mowa w art. 68 ust. 

2. 

2. Jeżeli wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, nie 

dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego 

wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to 

przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia 

wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W 

takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od 

dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, wydaje z 

urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. 

 

Art. 69c. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, wydaje 

decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w 

przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 68 ust. 2 pkt 1, niezgodne 

ze stanem faktycznym; 

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do 

wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego 

inspektora terminie; 

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania 

działalności regulowanej przez przedsiębiorcę. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, przed 

wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 może wezwać przedsiębiorcę do 

usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor 

prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, z urzędu wykreśla 

przedsiębiorcę z tego rejestru. 
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5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje 

działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych 

rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej. 

 

Art. 69d. 

1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, o 

której mowa w art. 69c ust. 1, może uzyskać wpis do rejestru w tym samym zakresie 

działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1. Nie dotyczy to 

sytuacji określonej w art. 69b ust. 2. 

 

Art. 69e. 

Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, wykreśla 

przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie 

przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu 

przedsiębiorcy.> 

Art. 70. 

[1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, po uzyskaniu 

wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w 

zakresie środków ochrony roślin.] 

<1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r.  – Prawo przedsiębiorców może prowadzić szkolenia w zakresie 

środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących 

przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.> 

2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany 

spełniać warunki określone w art. 67 ust. 2. 

3. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek zainteresowanego 

podmiotu, zawierający następujące dane: 

1)   nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 
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[3)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;] 

4)   wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie 

środków ochrony roślin; 

5)   datę i podpis wnioskodawcy. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zainteresowany podmiot dołącza oświadczenie, że są 

mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1. 

4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wzór wniosku o zmianę 

danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

5. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor 

właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu. 

6. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej. 

7. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, o 

którym mowa w ust. 1. 

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera: 

1)   informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4; 

2)   numer wpisu; 

3)   datę wpisu. 

9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej 

przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa. 

 

<Art. 70a. 

Wojewódzki inspektor prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy 

lub niezgodności ze stanem faktycznym. 

 

Art. 70b. 

1. Wojewódzki inspektor jest obowiązany dokonać wpisu zainteresowanego podmiotu do 

rejestru, o którym mowa w art. 70 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego 

wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 70 ust. 4. 

2. Jeżeli wojewódzki inspektor nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a 

od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, zainteresowany podmiot może 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115&full=1
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rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał 

podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od 

dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.> 

 

Art. 71. 

1. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin wpisany do rejestru, o 

którym mowa w art. 70 ust. 1, jest obowiązany informować na piśmie wojewódzkiego 

inspektora o: 

1)   zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru, w terminie 14 dni od dnia zajścia 

zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych; 

2)   zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie 

środków ochrony roślin. 

2. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad prowadzeniem szkoleń w zakresie środków 

ochrony roślin przez podmioty wpisane do rejestru. 

3. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, w 

zakresie spełnienia warunków określonych w art. 67 ust. 2. 

4. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w 

art. 67 ust. 2, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, 

usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. 

5. W przypadku: 

1)   rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych w art. 67 

ust. 2, lub 

2)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70 ust. 4, niezgodnego ze stanem 

faktycznym, lub 

3)   uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli, lub 

4)   nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub 

5)   zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w art. 70 ust. 1 

- wojewódzki inspektor wykreśla, w drodze decyzji, podmiot z rejestru. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

7. Podmiot, który został wykreślony z rejestru na podstawie ust. 5 pkt 1-4, może uzyskać 

ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji 

o wykreśleniu z tego rejestru. 
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8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia szkoleń w zakresie 

środków ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego wpisu do rejestru, 

zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. Decyzja podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. 

<8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku określonym w art. 70b ust. 2.> 

9. Podmiot, który prowadzi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin bez wpisu do 

rejestru, może uzyskać wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w 

którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna. 

10. Wojewódzki inspektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 

ust. 1, dokonuje odpowiednio aktualizacji danych zawartych w rejestrze, albo wykreśla 

podmiot z tego rejestru. 

Art. 76. 

1. Kto: 

(pkt 1-33 pominięto)   

[34)  prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego 

upoważnienia lub nie będąc przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej wykonuje działalność w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o której mowa 

w art. 52, lub działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków 

ochrony roślin, o której mowa w art. 70, bez wymaganego wpisu do rejestru, lub] 

<34) prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego 

upoważnienia lub nie będąc przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonuje działalność w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, o której mowa w art. 52, lub działalność polegającą na 

prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o której mowa w art. 70, 

bez wymaganego wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 52b ust. 2 oraz art. 70b ust. 

2, lub”.> 

35)  posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji roślin w 

przypadku roślin, przy uprawie których nie były spełniane wymagania integrowanej 

produkcji roślin, lub 

36)  posługuje się nieważnym certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej 

produkcji roślin, lub 
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37)  wykonuje działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin, o której 

mowa w art. 58, bez wymaganego upoważnienia, lub 

38)  świadcząc usługi doradcze, o których mowa w art. 42, zaleca wykonywanie zabiegów 

ochrony roślin niezgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy lub art. 28 ust. 1 i 2 pkt a, b i e 

lub art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

39)  nie przechowuje ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w 

terminie określonym w art. 92, lub 

40)  wykonuje czynności określone odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w art. 41 lub w 

art. 42, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1 

- podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948). 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150)  

 

Art. 8. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dokumencie: 

a)  DPR - rozumie się przez to dokument potwierdzający recykling odpadów 

opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu, 

b)  DPO - rozumie się przez to dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich odzysku, 

c)  EDPR - rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu 

poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów, 

d)  EDPO - rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów 

opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu 

poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku, w tym określający masę tych 

odpadów; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.802764:part=a28u1&full=1
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2)   eksporcie odpadów opakowaniowych - rozumie się przez to wywóz odpadów 

opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż 

recykling procesowi odzysku; 

3)   eksporcie opakowań - rozumie się przez to wywóz opakowań z terytorium kraju na 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; 

4)   eksporcie produktów w opakowaniach - rozumie się przez to wywóz produktów w 

opakowaniach z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej; 

5)   imporcie opakowań - rozumie się przez to przywóz opakowań na terytorium kraju z 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu 

wprowadzenia do obrotu; 

6)   imporcie produktów w opakowaniach - rozumie się przez to przywóz produktów w 

opakowaniach na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu; 

7)    marszałku województwa - rozumie się przez to: 

a)  marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

odpowiednio przedsiębiorcy: 

–  wprowadzającego opakowania, 

–  wprowadzającego produkty w opakowaniach, 

–  eksportującego opakowania, 

–  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, 

–  eksportującego produkty w opakowaniach, 

–  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

–  będącego organizacją odzysku opakowań, 

–  eksportującego odpady opakowaniowe, 

–  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, 

b)  marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w 

zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych 

przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku 

odpadów opakowaniowych, 

c)  Marszałka Województwa Mazowieckiego - w przypadku gdy przedsiębiorca, o którym 

mowa w lit. a, nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju; 
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8)   odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, 

stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań; 

8a)   oksydegradowalnych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się przez to 

torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które katalizują 

rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty; 

9)   opakowaniu wielokrotnego użytku - rozumie się przez to opakowanie posiadające 

właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne 

zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie 

przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku 

umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem 

opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku; 

10)  opakowaniu wielomateriałowym - rozumie się przez to opakowanie wykonane co 

najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za 

pomocą prostych metod mechanicznych; 

[11)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 i 

2290);] 

<11) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia  26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

12)  przedsiębiorcy: 

a)  dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych - rozumie się 

przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, który w ramach tej 

działalności wystawia dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, 

b)  eksportującym odpady opakowaniowe - rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie eksportu odpadów opakowaniowych, który w ramach 

tej działalności wystawia dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, 

c)  prowadzącym recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych 

- rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych, który w 

ramach tej działalności wystawia dokumenty DPR lub dokumenty DPO; 
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13)   publicznej kampanii edukacyjnej - rozumie się przez to każde działanie mające na celu 

poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o 

prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów 

opakowaniowych, w tym odpadów powstałych z toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, 

na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym 

recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie prowadzone w środkach 

masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz 

imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym; 

14)  środkach niebezpiecznych - rozumie się przez to: 

a)   (uchylona), 

b)  substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) 

w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 

1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A 

lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na 

toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 

2, lub 

c)   środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 

lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą 

w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategoriach 1 i 2 na podstawie 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006; 

15)  terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

15a)   torbach na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się przez to torby na zakupy, z 

uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w 

jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się: 

a)  lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 

mikrometrów, 
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b)  bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 

mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako 

podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu 

żywności; 

15b)   tworzywie sztucznym - rozumie się przez to polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

(Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), do którego mogły zostać dodane 

dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny strukturalny składnik 

toreb na zakupy; 

16)  wewnątrzwspólnotowej dostawie odpadów opakowaniowych - rozumie się przez to 

wywóz odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż 

recykling procesowi odzysku; 

17)  wewnątrzwspólnotowej dostawie opakowań - rozumie się przez to wywóz opakowań z 

terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

18)  wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów w opakowaniach - rozumie się przez to 

wywóz produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

19)  wewnątrzwspólnotowym nabyciu opakowań - rozumie się przez to przywóz opakowań 

na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 

celu wprowadzenia do obrotu; 

20)  wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach - rozumie się przez to 

przywóz produktów w opakowaniach na terytorium kraju z terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia do obrotu; 

21)  wielokrotnym użyciu - rozumie się przez to każde działanie, w trakcie którego 

opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego zastosowania 

jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie 

przeznaczone; 
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22)  wprowadzającym opakowania - rozumie się przez to przedsiębiorcę: 

a)  wytwarzającego opakowania, 

b)  importującego opakowania, 

c)  dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, 

d)  dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań; 

23)  wprowadzającym produkty w opakowaniach - rozumie się przez to przedsiębiorcę 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w 

opakowaniach, w szczególności: 

a)  wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem 

rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776), lub pod własnym 

imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy, 

b)  pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do 

obrotu, 

c)  prowadzącego: 

–  jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m
2
, 

sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach, 

–  więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 

5000 m
2
, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach; 

24)  wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie 

opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu 

używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także: 

a)  import opakowań, 

b)  import produktów w opakowaniach, 

c)  wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, 

d)  wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach 

-   dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842) 
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Art. 3. 

1. [Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460):] 

 <Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …):> 

1)   u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów 

lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, 

obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, zwanego dalej "wnioskiem o 

przyznanie świadczeń", do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 

miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku; 

2)   który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku 

gdy: 

a)  zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub 

otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty 

lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo 

b)  zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym 

mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty 

zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną 

spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie 

płatności tych składek; 

3)    wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 

11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2171, 2260 i 2261). 

1a. Przepisy ustawy stosuje się w latach 2015-2017 do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 
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1)   którego przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności, wynikający z wpisu do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej, określony na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60), wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, 

transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z 

nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt tej 

działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na 

krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych 

ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria 

innych krajów; 

2)   u którego ograniczenia w obrocie handlowym, o których mowa w pkt 1, spowodowały 

spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako 

stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do 

łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za 

miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 

przypadku gdy trzymiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego; 

3)   który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, 

gdy: 

a)  zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub 

otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty 

lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo 

b)  zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 

Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym 

mowa w pkt 2, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty 

zadłużenia uprawdopodabniający pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z 
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kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z 

tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek; 

4)    wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 

11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. 

2. Pomoc, o której mowa w ustawie, stanowi pomoc de minimis, którą przedsiębiorca może 

otrzymać na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników, z wyłączeniem 

pracowników, dla których otrzymał pomoc de minimis: 

1)   na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ze środków 

Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) lub 

2)   na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 

obowiązywania umowy zawartej z pracownikiem na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.). 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca spełnia jednocześnie warunki, o których mowa w ust. 1 i 

1a, przedsiębiorcy przysługuje prawo do uzyskania pomocy wyłącznie po spełnieniu 

warunków, o których mowa w ust. 1 albo 1a. 

 

Art. 8. 

1. Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę 

świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do marszałka 

województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. 

2. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty: 

1)   kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu 

skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

2 lit. a albo ust. 1a pkt 3 lit. a; 

2)   plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożonym wnioskiem o rozłożenie na 

raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, w przypadku, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b albo ust. 1a pkt 3 lit. b; 

3)   kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2. 

4)   (uchylony). 
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3. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o: 

[1)   posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej;] 

<1) posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;> 

2)   wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1 albo ust. 1a pkt 2 w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w 

art. 3 ust. 1a pkt 1; 

3)    braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub 

art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

4)   niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 albo ust. 1a pkt 3; 

5)   nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na podstawie 

umów, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

6)   liczbie zatrudnianych pracowników; 

7)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

8)   rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat 

kalendarzowych; 

9)   obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe; 

10)  nieosiągnięciu przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do 

świadczeń wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wypłata 

świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli 

taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku - oświadczenie, że naliczone składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do 

świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy 

wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej 

podstawy wymiaru składek. 
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4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o przyznanie świadczeń marszałek 

województwa w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu wniosku wzywa przedsiębiorcę 

do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Po 

bezskutecznym upływie terminu wniosek o przyznanie świadczeń pozostawia się bez 

rozpoznania. 

 

 

 

 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1830)  

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; 

2)   cena jednostkowa towaru (usługi) - cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru 

(usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu 

przepisów o miarach; 

[3)   przedsiębiorca - podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<3) przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

4)   towar - rzecz, również energię oraz prawa majątkowe zbywalne; 

5)   usługa - czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych na 

podstawie przepisów o statystyce publicznej. 

2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 
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od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 

taryfową. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 i 2361)  

 

[Art. 26. 

W przypadku sprzeczności pomiędzy przepisami art. 12-23 a przepisami ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579) stosuje się 

przepisy niniejszej ustawy.] 

 

<Art. 26. 

W przypadku sprzeczności między przepisami art. 12–23 a przepisami ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. ...) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. …) stosuje się 

przepisy niniejszej ustawy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 

2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273)  

 

[Art. 114. 

Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 

r. poz. 672, z późn. zm.) dotyczące kontroli nie mają zastosowania do przeprowadzania 

kontroli połowów i inspekcji przeprowadzanych na podstawie przepisów niniejszego 

działu.] 
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<Art. 114. 

Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) 

dotyczące kontroli nie mają zastosowania do przeprowadzania kontroli połowów 

i inspekcji przeprowadzanych na podstawie przepisów niniejszego działu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1148 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1-27 pominięto)  

[27a)   prosument - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na 

podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z 

odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, 

niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), zwaną dalej "ustawą o swobodzie działalności 

gospodarczej";] 

<27a) prosument – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na 

podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie 

z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby 

własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), zwaną dalej 

„ustawą – Prawo przedsiębiorców”;> 

28)  przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy - 

Prawo energetyczne; 

29)  przesyłanie - przesyłanie w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

30)  rozruch technologiczny - pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu 

wyłącznie przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji; 

31)  sieci - sieci w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

32)  sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 

33)  sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne; 
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33a)   spółdzielnia energetyczna - spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 

r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, 996 i 1250), której przedmiotem 

działalności jest wytwarzanie: 

a)  energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub 

b)  biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej 

niż 40 mln m
3 
lub 

c)  ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej w 

skojarzeniu nie większej niż 30 MWt 

–   i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu 

lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych 

do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu 

niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej, na obszarze 

gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce 

publicznej; 

34)  układ hybrydowy - instalację odnawialnego źródła energii, wytwarzającą energię 

elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła są wykorzystywane nośniki energii wytwarzane oddzielnie z 

odnawialnych źródeł energii, z możliwością wykorzystania paliwa pomocniczego, i ze 

źródeł energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane 

wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła; 

35)  układ rozdzielony - układ urządzeń służący do wytwarzania energii elektrycznej albo 

ciepła w odrębnych procesach technologicznych; 

35a)   umowa kompleksowa - umowę kompleksową w rozumieniu ustawy - Prawo 

energetyczne; 

36)  wartość początkowa - wartość początkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791); 

37)  wyłączna strefa ekonomiczna - obszar wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej 

Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 

r. poz. 32, 60 i 785); 

38)  wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu ustawy - 

Prawo energetyczne; 
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39)  wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną lub ciepło z 

odnawialnych źródeł energii lub wytwarzający biogaz rolniczy w instalacjach 

odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w wyłącznej strefie ekonomicznej; 

40)  zboża pełnowartościowe - ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe dla zbóż w 

zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia wymienionego w pkt 3, które 

podlegają zakupowi interwencyjnemu. 

Art. 4. 

1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii 

elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości 

energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem 

mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla 

których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8. 

2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji. 

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii 

elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań 

urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych 

pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej 

przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu 

ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. 

4. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób, o którym mowa w ust. 1, prosument 

nie uiszcza: 

1)   na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia; 

2)   opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej 

pobranej przez prosumenta; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w 

art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci 

którego przyłączona jest mikroinstalacja. 
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5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 

dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie 

rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie 

rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego 

określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym. 

6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje prosumenta o ilości rozliczonej 

energii, o której mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w 

umowie kompleksowej. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku 

prosumenta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) stosuje się przepisy o ochronie praw 

odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 

[8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, nie 

stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 

nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy – Prawo 

przedsiębiorców.> 

9. Wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, o których 

mowa w ust. 1, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm). 

10. Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem energii 

wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60). 

11. Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec 

ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w 

art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 

4. 

12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.). 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1922070:ver=2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1957819:ver=5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1904048:ver=7&full=1
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Art. 5. 

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący: 

1)   prosumentem, 

[2)   przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

–   informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma 

zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji 

przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w tej 

mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie później niż w 

terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.] 

<2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców> 

2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja, o: 

1)   zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy 

zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych; 

2)   zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od dnia 

zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w mikroinstalacji. 

[Art. 7. 

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w małej instalacji, zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie małych 

instalacji", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego dalej "rejestrem wytwórców energii w 

małej instalacji".] 

<Art. 7. 

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii w małej instalacji, zwana dalej „działalnością gospodarczą w zakresie 

małych instalacji”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy – Prawo 

przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji, zwanego dalej „rejestrem wytwórców 

energii w małej instalacji”.> 
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Art. 10. 

1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zawiera: 

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;> 

3)   numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze; 

4)   dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu - w 

przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę; 

5)   określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych 

instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania; 

6)   opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu. 

2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji dołącza się 

oświadczenia wytwórcy o: 

1)   niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 

2)   zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam warunki 

określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

2)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. W przypadku gdy: 
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1)   wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie zawiera danych, o 

których mowa w ust. 1, lub 

2)   do wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji nie dołączono 

oświadczeń określonych w ust. 2 

- Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

5. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, biorąc pod uwagę zakres 

przekazywanych danych oraz konieczność ujednolicenia formy ich przekazywania. 

 

Art. 11. 

1. Do rejestru wytwórców energii w małej instalacji wpisuje się dane, o których mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 1-3 i 5. 

2. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji może być prowadzony w systemie 

teleinformatycznym. 

3. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji jest jawny. 

<4. Prezes URE prostuje z urzędu wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji 

zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

<Art. 11a. 

1. Prezes URE jest obowiązany dokonać wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców energii 

w małej instalacji w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z 

oświadczeniami, o których mowa w art. 10 ust. 2. 

2. Jeżeli Prezes URE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia 

wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, wytwórca może rozpocząć działalność. 

Nie dotyczy to przypadku, gdy Prezes URE wezwał wytwórcę do uzupełnienia 

wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W 

takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od 

dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

3. Prezes URE wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.> 
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Art. 13. 

Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru wytwórców energii w małej 

instalacji, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie małych instalacji; 

2)   w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców 

energii w małej instalacji wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których 

mowa w [art. 14] <art. 14 ust. 1>. 

Art. 14. 

<1.> Prezes URE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę działalności 

gospodarczej w zakresie małych instalacji w przypadku: 

1)   złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 lub 2, 

niezgodnego ze stanem faktycznym; 

2)   posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w art. 

9 ust. 1 pkt 1 lub 2; 

3)   nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 i 

6, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE; 

4)   naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4 i 5. 

<2. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 3 Prezes URE wyznacza termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 

 

Art. 15. 

1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w [art. 14] <art. 14 ust. 1>, Prezes URE z 

urzędu wykreśla wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych 

instalacji z rejestru wytwórców energii w małej instalacji. 

2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, którego 

wykreślono z rejestru wytwórców energii w małej instalacji, może uzyskać ponowny wpis 

do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w [art. 14] <art. 14 ust. 1>. 

<2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wytwórcy, który wykonywał działalność 

gospodarczą w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w 

małej instalacji. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 11a ust. 2.> 
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3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w [art. 14] <art. 14 ust. 1>, Prezes URE 

informuje sprzedawcę zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wykreśleniu 

wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji z rejestru 

wytwórców energii w małej instalacji, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji. 

 

Art. 16. 

1. Od decyzji, o której mowa w [art. 14] <art. 14 ust. 1>, wytwórcy wykonującemu 

działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji służy odwołanie do Sądu 

Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

2. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Kodeks postępowania cywilnego", o 

postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki. 

3. Do postanowień wydanych przez Prezesa URE, na które przysługuje zażalenie, przepisy 

ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

 

<Art. 16a. 

Prezes URE wykreśla wytwórcę z rejestru wytwórców energii w małej instalacji na jego 

wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie wytwórcy lub po uzyskaniu 

informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 18. 

[1. W sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<1. W sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i w małej instalacji w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy – 

Prawo przedsiębiorców.> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2026261:ver=1&full=1
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2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia dokumentów lub 

informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o których mowa w art. 

7 oraz w art. 9, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych 

informacji prawnie chronionych. 

Art. 19. 

1. Wytwórca biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii o rocznej 

wydajności biogazu rolniczego do 160 tys. m
3
, zwanej dalej "mikroinstalacją biogazu 

rolniczego", lub wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji 

będący osobą fizyczna wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, może sprzedać: 

1)   energię elektryczną lub ciepło wytworzone z biogazu rolniczego w mikroinstalacji; 

2)   biogaz rolniczy wytworzony w mikroinstalacji biogazu rolniczego. 

[2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła lub biogazu rolniczego w 

mikroinstalacjach, o których mowa w ust. 1, stanowi działalność wytwórczą w rolnictwie 

w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła lub biogazu rolniczego 

w mikroinstalacjach, o których mowa w ust. 1, stanowi działalność wytwórczą 

w rolnictwie w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 20. 

1. [Wytwórca, o którym mowa w art. 19 ust. 1, lub wytwórca będący przedsiębiorącą w 

rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wykonujący działalność, o 

której mowa w art. 19 ust. 1, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego 

przyłączenia mikroinstalacji lub mikroinstalacji biogazu rolniczego do sieci 

dystrybucyjnej, pisemnie informują operatora systemu dystrybucyjnego:] 

 <Wytwórca, o którym mowa w art. 19 ust. 1, lub wytwórca będący przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność, o której 

mowa w art. 19 ust. 1, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego 

przyłączenia mikroinstalacji lub mikroinstalacji biogazu rolniczego do sieci 

dystrybucyjnej, pisemnie informują operatora systemu dystrybucyjnego:> 
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1)   elektroenergetycznego, w przypadku gdy do jego sieci ma zostać przyłączona 

mikroinstalacja, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz 

rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji; 

2)   gazowego, w przypadku gdy do jego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja biogazu 

rolniczego, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz 

maksymalnej rocznej wydajności tej mikroinstalacji. 

2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego mikroinstalacja jest przyłączona do sieci 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest obowiązany informować 

tego operatora o: 

1)   zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji - w terminie 14 dni od dnia 

zmiany; 

2)   zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii 

elektrycznej w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia 

wytwarzania energii elektrycznej; 

3)   terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji - w terminie 

14 dni od dnia jej wytworzenia. 

3. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego mikroinstalacja biogazu rolniczego jest 

przyłączona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego gazowego jest obowiązany 

informować tego operatora o: 

1)   zmianie maksymalnej rocznej wydajności mikroinstalacji biogazu rolniczego - w terminie 

14 dni od dnia zmiany; 

2)   zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania biogazu 

rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego - w terminie 45 dni od dnia zmiany tych 

danych albo od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania biogazu rolniczego. 

 

Art. 23. 

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: 

1)    biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż 

mikroinstalacja biogazu rolniczego, 

2)   energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja 

[- zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego", jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu 
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do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu 

rolniczego, zwanego dalej "rejestrem wytwórców biogazu rolniczego".] 

<– zwana dalej „działalnością gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego”, jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców i wymaga 

wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

biogazu rolniczego, zwanego dalej „rejestrem wytwórców biogazu rolniczego”.> 

 

Art. 26. 

1. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego zawiera: 

1)    oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;> 

3)   numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze; 

4)   określenie: 

a)  rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego 

oraz miejsca lub miejsc jej wykonywania, 

b)  rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzany 

biogaz rolniczy, mierzonej w m
3
/rok lub łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzana energia elektryczna z 

biogazu rolniczego. 

2. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego dołącza się oświadczenia 

wytwórcy o: 

1)   niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne; 

2)   zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 25 pkt 1 i 2, o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego są kompletne 

i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego określone 

w art. 25 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam 
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warunki określone w art. 25 pkt 1 i 2."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

2)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. W przypadku gdy: 

1)   wniosek o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie zawiera danych, o których 

mowa w ust. 1, lub 

2)   do wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie dołączono oświadczeń 

określonych w ust. 2 

- Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w 

wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
(10)

  

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze 

wytwórców biogazu rolniczego. 

 

Art. 27. 

1. Do rejestru wytwórców biogazu rolniczego wpisuje się dane, o których mowa w art. 26 ust. 

1. 

2. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego może być prowadzony w systemie 

teleinformatycznym. 

3. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego jest jawny. 

<4. Dyrektor Generalny KOWR prostuje z urzędu wpis do rejestru wytwórców biogazu 

rolniczego zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.> 

 

<Art. 27a. 

1. Dyrektor Generalny KOWR jest obowiązany dokonać wpisu wytwórcy do rejestru 

wytwórców biogazu rolniczego w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o 

wpis wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 26 ust. 2. 

2. Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w 

ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, wytwórca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR 
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wezwał wytwórcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 

dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

3. Dyrektor Generalny KOWR wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru.> 

Art. 29. 

Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru wytwórców 

biogazu rolniczego, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego; 

[2)   w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu 

rolniczego wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 30.] 

<2) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców 

biogazu rolniczego wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których mowa 

w art. 30 ust. 1.> 

Art. 30. 

<1.> Dyrektor Generalny KOWR wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez wytwórcę 

działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego w przypadku: 

1)   złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 lub 2, 

niezgodnego ze stanem faktycznym; 

2)   posługiwania się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w art. 

25 pkt 1, 4 lub 5; 

3)   
(16)

 nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków, o których mowa w art. 25 pkt 1, 2 i 

6, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Generalnego KOWR; 

4)   naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 25 pkt 3-5. 

<2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 3 Dyrektor Generalny KOWR 

wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.> 

 

[Art. 31. 

1. 
(17)

 W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30, Dyrektor Generalny KOWR z 

urzędu wykreśla wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biogazu 

rolniczego z rejestru wytwórców biogazu rolniczego. 
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2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego, którego 

wykreślono z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, może uzyskać ponowny wpis do 

tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w 

art. 30. 

3. 
(18)

 W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30, Dyrektor Generalny KOWR 

informuje sprzedawcę zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wykreśleniu 

wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego z rejestru 

wytwórców biogazu rolniczego, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.] 

 

<Art. 31. 

1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1, Dyrektor Generalny 

KOWR z urzędu wykreśla wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie biogazu rolniczego z rejestru wytwórców biogazu rolniczego. 

2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego, wobec 

którego wydano decyzję, o której mowa w art. 30 ust. 1, może uzyskać wpis do 

rejestru wytwórców biogazu rolniczego nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 

wydania decyzji. 

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1, Dyrektor Generalny 

KOWR informuje sprzedawcę zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o 

wykreśleniu wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie biogazu 

rolniczego z rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w terminie 14 dni od dnia 

wydania decyzji.> 

<Art. 31a. 

Dyrektor Generalny KOWR wykreśla wytwórcę z rejestru wytwórców biogazu 

rolniczego na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie wytwórcy lub 

uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

 

Art. 34. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania: 

1)   biopłynów, 

2)   energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii 
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[- zwana dalej "działalnością gospodarczą w zakresie biopłynów", jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu 

do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów, 

zwanego dalej "rejestrem wytwórców biopłynów".] 

<– zwana dalej „działalnością gospodarczą w zakresie biopłynów”, jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do 

rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów, 

zwanego dalej „rejestrem wytwórców biopłynów”.> 

2. 
(24)

 Rejestr wytwórców biopłynów prowadzi Dyrektor Generalny KOWR. 

3. 
(25)

 Dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu do rejestru wytwórców biopłynów na 

podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

biopłynów. 

[Art. 36. 

Do działalności gospodarczej w zakresie biopłynów przepisy art. 26, art. 27, art. 28 ust. 1 i 2 

oraz ust. 3 pkt 1, art. 29-31 oraz art. 33 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 37. 

W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

energii elektrycznej z biogazu rolniczego, energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów, 

biogazu rolniczego, w instalacjach odnawialnego źródła energii, oraz wytwarzania 

biopłynów, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 36. 

Do działalności gospodarczej w zakresie biopłynów przepisy art. 26–27a, art. 28 ust. 1 i 2 

oraz ust. 3 pkt 1, art. 29–31a oraz art. 33 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 37. 

W sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, energii elektrycznej 

wyłącznie z biopłynów, biogazu rolniczego, w instalacjach odnawialnego źródła 

energii, oraz wytwarzania biopłynów, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 

rozdziale, stosuje się przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców.> 
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Art. 41. 

1. Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej: 

1)    niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, innego niż 

prosument, w mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii, w tym przechowywanej w 

magazynie energii, lub energii elektrycznej, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1; 

2)   [energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez 

wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej:] 

 <energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 

przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo 

przedsiębiorców:> 

a)  pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz 

pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4, 

b)  w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4; 

[3)   energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez 

wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej 

mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.] 

<3) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 

przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo 

przedsiębiorców, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej 

mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.> 

2. Warunkiem dokonania zakupu przez danego sprzedawcę zobowiązanego energii 

elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest wprowadzenie tej energii do sieci 

dystrybucyjnej. 

3. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w 

mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 dotyczy wyłącznie 

energii wytworzonej proporcjonalnie do przyrostu łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej tej instalacji. 

4. Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, 

powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa 

przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r., przy czym okres 
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ten liczy się od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii. 

5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. a, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci 

dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 

r., przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, o 

którym mowa w art. 44 ust. 1. 

6. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii 

do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 4, 

przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w 

zmodernizowanej mikroinstalacji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, o 

którym mowa w art. 44 ust. 1. 

7. Energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 

zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4 może zostać zakupiona wyłącznie 

w przypadku, gdy: 

1)   w wyniku modernizacji mikroinstalacji nastąpił przyrost mocy zainstalowanej 

elektrycznej, ale nie więcej niż do 40 kW; 

2)   nakłady na modernizację mikroinstalacji wyniosły nie mniej niż 30% wartości 

początkowej modernizowanej mikroinstalacji; 

3)   urządzenia wchodzące w skład zmodernizowanej mikroinstalacji, służące do wytwarzania 

energii elektrycznej, zamontowane w czasie modernizacji zostały wyprodukowane nie 

później niż w terminie 48 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej w zmodernizowanej mikroinstalacji. 

8. Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 100% średniej ceny 

sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale 

ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy - Prawo 

energetyczne. 

9. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach, o 

których mowa w ust. 1, pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani. 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 
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12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

17. (uchylony). 

18. (uchylony). 

19. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dotyczących wprowadzanej do sieci 

energii wytworzonej w mikroinstalacji przez wytwórcę, innego niż prosument, a 

przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, 

odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 

ustawy - Prawo energetyczne. 

20. (uchylony). 

[Art. 91. 

W sprawach dotyczących kontroli wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje 

się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 91.  

W sprawach dotyczących kontroli wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, 

stosuje się przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 147. 

1. Prezes UDT udziela akredytacji na wniosek organizatora szkolenia. 

2. Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera: 

1)   oznaczenie firmy organizatora szkolenia i adresu jego siedziby; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) organizatora szkolenia oraz numer identyfikacyjny 

w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

zostały nadane;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) organizatora szkolenia, jeżeli został nadany;> 
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3)   określenie: 

a)  typu przeprowadzanych szkoleń, 

b)  rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii w zakresie, w którym zamierza prowadzić 

szkolenie, 

c)  miejsca lub miejsc prowadzenia szkolenia; 

4)   podpis wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

3. Do wniosku o udzielenie akredytacji dołącza się: 

1)   tablicę korelacji zakresu programowego szkolenia prowadzonego przez organizatora z 

zakresem programowym szkolenia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

152, 

2)   procedury systemu zarządzania szkoleniami, o których mowa w art. 146 ust. 2 pkt 2-4, 

3)   wykaz szkoleń z określeniem zakresu programowego dla danego typu szkolenia, z 

podziałem na grupy tematyczne i zagadnienia, 

4)   wykaz zajęć szkoleniowych oraz liczby godzin edukacyjnych, 

5)   wykaz urządzeń technicznych, w tym wyposażenia laboratoryjnego lub innych urządzeń 

do zajęć praktycznych, 

6)   wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz z ich danymi 

osobowymi oraz danymi dotyczącymi wykształcenia oraz przebiegu praktyki zawodowej 

- dla danego typu szkolenia i rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. Wniosek o udzielenie akredytacji może być złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

5. Wniosek o udzielenie akredytacji złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

opatruje się: 

1)   kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2)   podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
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USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   certyfikacie - oznacza to dokument wydany przez jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że osoba fizyczna lub przedsiębiorca spełnia wymagania określone w 

ustawie; 

2)    fluorowanych gazach cieplarnianych - oznacza to fluorowane gazy cieplarniane w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014; 

3)   ilości substancji kontrolowanych lub ilości fluorowanych gazów cieplarnianych 

zawartych w: 

a)  urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła - oznacza to dopuszczalne 

napełnienie pojedynczego obiegu czynnika chłodniczego określone w specyfikacji 

technicznej sporządzonej przez producenta danego urządzenia, lub - w przypadku jej 

braku - określone podczas doświadczalnego napełnienia przy pierwszej czynności 

serwisowej, 

b)   rozdzielnicach elektrycznych - oznacza to znamionowe napełnienie wyodrębnionego 

przedziału gazowego określone w specyfikacji technicznej sporządzonej przez producenta 

danej rozdzielnicy, 

c)  urządzeniach zawierających rozpuszczalniki - oznacza to dopuszczalne napełnienie całego 

zbiornika urządzenia określone w specyfikacji technicznej sporządzonej przez producenta 

danego urządzenia, 

d)  systemach ochrony przeciwpożarowej - oznacza to dopuszczalne napełnienie całego 

systemu ochrony przeciwpożarowej, 

e)  gaśnicach - oznacza to dopuszczalne napełnienie gaśnicy określone w specyfikacji 

technicznej sporządzonej przez producenta danej gaśnicy; 

4)    instalowaniu - oznacza to łączenie dwóch lub większej liczby urządzeń lub obiegów 

zawierających lub mających zawierać substancję kontrolowaną, w celu zmontowania 

układu w miejscu jego eksploatacji, którego wynikiem jest złączenie przewodów gazu 

danego układu, niezależnie od tego, czy układ będzie wymagał napełnienia po 

zakończeniu montażu - w stosunku do urządzeń zawierających substancje kontrolowane 

lub zaprojektowanych tak, aby zawierać substancje kontrolowane; 
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5)    konserwacji lub serwisowaniu - oznacza to wszystkie czynności, z wyłączeniem 

dokonywania odzysku i sprawdzania pod względem wycieków, związane z dostaniem się 

do obwodów zawierających lub zaprojektowanych tak, aby zawierać substancje 

kontrolowane, w szczególności dostarczeniem substancji kontrolowanych do układu, 

usuwaniem jednego lub większej ilości elementów obwodu lub urządzenia, ponownym 

montażem dwóch lub większej liczby elementów obwodu lub urządzenia oraz naprawą 

nieszczelności - w stosunku do urządzeń zawierających substancje kontrolowane; 

5a)   likwidacji - oznacza to ostateczne wyłączenie z eksploatacji lub użycia produktu lub 

urządzenia zawierających substancje kontrolowane - w odniesieniu do produktów i 

urządzeń zawierających substancje kontrolowane; 

5b)   naprawie - oznacza to renowację uszkodzonych lub nieszczelnych produktów lub 

urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub których działanie jest od nich 

uzależnione, dotyczącą części zawierającej lub zaprojektowanej tak, aby zawierać 

substancje kontrolowane - w odniesieniu do produktów i urządzeń zawierających 

substancje kontrolowane lub których działanie jest od nich uzależnione; 

6)   niektórych pojazdach silnikowych - oznacza to pojazdy samochodowe określone w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1260) kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 

1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu 

powiększoną o 100 kg; 

7)   nowych substancjach - oznacza to nowe substancje w rozumieniu art. 3 pkt 10 

rozporządzenia (WE) nr 1005/2009; 

[8)   oddziale - oznacza to oddział w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<8) oddziale – oznacza to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności 

gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub 

głównym miejscem wykonywania działalności;> 

9)   operatorze - oznacza to operatora w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 

517/2014 lub przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt 26 lit. e rozporządzenia (WE) nr 

1005/2009; 

10)  (uchylony); 
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10a)  pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych - oznacza to pozostałe fluorowane 

gazy cieplarniane wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 517/2014; 

10b)   produkcie lub urządzeniu - oznacza to odpowiednio produkt albo urządzenie w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji 

zubożających warstwę ozonową albo produkt albo urządzenie, o których mowa w 

rozporządzeniu (UE) nr 517/2014, w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych 

lub pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych; 

11)  przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 3 pkt 26 lit. a-d 

rozporządzenia (WE) nr 1005/2009; 

11a)   przyczepie chłodni - oznacza to przyczepę chłodnię w rozumieniu art. 2 pkt 27 

rozporządzenia (UE) nr 517/2014; 

12)   (uchylony); 

12a)   rozdzielnicy elektrycznej - oznacza to rozdzielnicę elektryczną w rozumieniu art. 2 pkt 

36 rozporządzenia (UE) nr 517/2014; 

13)  ruchomym urządzeniu - oznacza to urządzenie, które jest zwykle przemieszczane 

podczas eksploatacji, z wyłączeniem urządzeń stanowiących systemy klimatyzacji w 

niektórych pojazdach silnikowych; 

13a)   samochodzie ciężarowym chłodni - oznacza to samochód ciężarowy chłodnię w 

rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia (UE) nr 517/2014; 

14)  substancjach kontrolowanych - oznacza to substancje kontrolowane w rozumieniu art. 3 

pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009; 

15)  substancjach zubożających warstwę ozonową - oznacza to substancje kontrolowane oraz 

nowe substancje; 

16)   systemie klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych - oznacza to urządzenie 

stanowiące układ elementów zawierający substancję kontrolowaną lub fluorowany gaz 

cieplarniany, którego celem jest obniżenie temperatury i wilgotności powietrza w kabinie 

pasażerskiej pojazdu, umieszczony w niektórych pojazdach silnikowych; 

17)   systemie ochrony przeciwpożarowej - oznacza to urządzenie przeciwpożarowe 

stanowiące zbiornik lub szereg połączonych zbiorników wraz z elementami 

towarzyszącymi zainstalowane ze względu na określone zagrożenie pożarowe na 

określonej przestrzeni; 

18)   (uchylony). 
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19)   tonie ekwiwalentu CO2- oznacza to tonę ekwiwalentu CO2 w rozumieniu art. 2 pkt 7 

rozporządzenia (UE) nr 517/2014. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniu, oznacza to również urządzenie podstawowe 

wraz z elementami towarzyszącymi, w szczególności zewnętrznymi obiegami substancji 

kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego, zaworami, złączkami, elementami 

serwisowymi, przyrządami pomiarowymi i sterującymi. 

3. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorstwa stosuje się również do jednostki 

organizacyjnej niebędącej osobą prawną wykonującej działalność, o której mowa w art. 3 

pkt 26 lit. a-d rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. 

4. Przepisy ustawy dotyczące personelu stosuje się również do: 

1)   osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 oraz w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. 

określającym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw 

członkowskich (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 14); 

2)   personelu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 

grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w 

odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 

niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2007, str. 4), zwanym 

dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1497/2007", oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 

1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli 

szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 

oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 

335 z 20.12.2007, str. 10), zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1516/2007". 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 i 1089)  
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Art. 9. 

1. Wniosek o otwarcie rachunku w rejestrze Unii odpowiada wymaganiom określonym w art. 

15-20 oraz w art. 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013. 

2. Wniosek o otwarcie osobistego rachunku posiadania lub rachunku obrotowego w rejestrze 

Unii może złożyć: 

[1)   osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255),] 

<1) osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …),> 

2)   osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, 996, 1579 i 2175) 

- będąca podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik zgodnie z 

art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 710, z późn. zm.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przynajmniej jedna osoba wskazana we wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze Unii jako 

upoważniony przedstawiciel, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

389/2013, jest obowiązana posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Do wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze Unii, oprócz dokumentów i informacji 

określonych w załącznikach III-VIII do rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, 

dołącza się: 

1)   oświadczenie, że: 

a)  nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013, wobec osoby fizycznej - w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby 

fizycznej, 

b)  nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013, wobec żadnej osoby fizycznej pełniącej funkcję członka zarządu lub 
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innego organu zarządzającego wnioskodawcy, powołanej do pełnienia tej funkcji, zgodnie 

z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę 

przepisami prawa - w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej niebędącej osobą prawną, 

c)  nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 lit. b rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013, wobec osób fizycznych wyznaczonych jako upoważniony 

przedstawiciel lub dodatkowy upoważniony przedstawiciel, o których mowa w art. 24 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013; 

2)   dowód wniesienia opłaty za otwarcie rachunku. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

6. Wniosek o otwarcie i zamknięcie rachunku w rejestrze Unii składa się w postaci 

papierowej na formularzu dostępnym na stronie internetowej Krajowego ośrodka z 

zachowaniem wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 389/2013. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do wniosków o aktualizację danych dotyczących 

rachunku w rejestrze Unii. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1934) 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 575/2013; 
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2)   grupie - rozumie się przez to grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089); 

3)   instytucji - rozumie się przez to instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia 575/2013, która otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na 

prowadzenie działalności bankowej lub maklerskiej, z wyłączeniem: 

a)  firm inwestycyjnych nieposiadających zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na nabywaniu lub 

zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, lub świadczeniu usług w 

wykonaniu zawartych umów o subemisje usługowe, lub zawieraniu i wykonywaniu 

innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, 

b)  Banku Gospodarstwa Krajowego, 

c)  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

4)   instytucji finansowej - rozumie się przez to instytucję oraz inny podmiot objęty nadzorem 

Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, 724, 791, 819 i 1089); 

5)   kapitale podstawowym Tier I - rozumie się przez to element funduszy własnych 

instytucji, o którym mowa w art. 26-50 rozporządzenia 575/2013; 

6)   kapitale dodatkowym Tier I - rozumie się przez to element funduszy własnych instytucji, 

o którym mowa w art. 51-61 rozporządzenia 575/2013; 

7)   kapitale Tier II - rozumie się przez to element funduszy własnych instytucji, o którym 

mowa w art. 62-71 rozporządzenia 575/2013; 

8)   Ministrze Finansów - rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw 

budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych; 

9)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

10)  państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim; 

11)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 16 rozporządzenia 575/2013; 

12)  rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 
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ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

13)  rozporządzeniu 1092/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego 

nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej 

Rady do spraw Ryzyka Systemowego (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 1); 

14)  rozporządzeniu 1093/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 

2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.); 

15)  ryzyku systemowym - rozumie się przez to ryzyko zakłócenia w funkcjonowaniu 

systemu finansowego, które w razie jego materializacji zaburza działanie systemu 

finansowego i gospodarki narodowej jako całości, którego źródłem mogą być w 

szczególności tendencje związane z nadmierną dynamiką akcji kredytowej lub zadłużenia 

i związane z nimi nierównowagi w zakresie cen aktywów, niestabilne modele 

finansowania, rozkład ryzyka w systemie finansowym, powiązania pomiędzy instytucjami 

finansowymi lub nierównowagi makroekonomiczne i sektorowe; 

16)  systemie finansowym - rozumie się przez to system finansowy, o którym mowa w art. 2 

lit. b rozporządzenia 1092/2010; 

17)  unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej - rozumie się przez to unijną 

dominującą finansową spółkę holdingową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 31 

rozporządzenia 575/2013; 

18)  unijnej dominującej finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej - rozumie 

się przez to unijną dominującą finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia 575/2013; 

19)  unijnej instytucji dominującej - rozumie się przez to unijną instytucję dominującą, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia 575/2013; 

[20)  ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - rozumie się przez to ustawę z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 

1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819);] 

<20) ustawie – Prawo przedsiębiorców – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 
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21)  ustawie - Prawo bankowe - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.); 

22)  właściwych podmiotach - rozumie się przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję 

Nadzoru Finansowego, Ministra Finansów oraz Narodowy Bank Polski, w zakresie 

działań służących wyeliminowaniu lub ograniczeniu ryzyka systemowego; 

23)  zasadzie indywidualnej - rozumie się przez to zasadę indywidualną, o której mowa w art. 

6-10 rozporządzenia 575/2013; 

24)  zasadzie skonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę skonsolidowaną, o której mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013; 

25)  zasadzie subskonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę subskonsolidowaną, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia 575/2013. 

 

Art. 20. 

[1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie są objęte firmy inwestycyjne będące 

mikroprzedsiębiorcami, małymi albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie są objęte firmy inwestycyjne 

będące mikroprzedsiębiorcami, małymi albo średnimi przedsiębiorcami 

w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.> 

2. Komitet informuje Komisję Europejską, Europejską Radę do spraw Ryzyka Systemowego, 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz organy właściwe w sprawach nadzoru 

makroostrożnościowego zainteresowanych państw członkowskich o zakresie wyłączenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

Art. 22. 

[1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1, nie są objęte firmy inwestycyjne będące 

mikroprzedsiębiorcami, małymi albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1, nie są objęte firmy inwestycyjne 

będące mikroprzedsiębiorcami, małymi albo średnimi przedsiębiorcami 

w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.> 

2. Komitet informuje Komisję Europejską, Europejską Radę do spraw Ryzyka Systemowego, 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz organy właściwe w sprawach nadzoru 
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makroostrożnościowego zainteresowanych państw członkowskich o zakresie wyłączenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 2056) 

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   decyzjach w zakresie gospodarki odpadami - rozumie się przez to decyzje, o których 

mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 

4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.); 

2)   dystrybutorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej lub osobę prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku 

sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt; 

3)   marszałku województwa - rozumie się przez to w przypadku: 

a)  wprowadzającego sprzęt, autoryzowanego przedstawiciela oraz organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego - marszałka województwa właściwego ze 

względu na ich siedzibę, 

b)  zbierającego zużyty sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania, prowadzącego 

działalność w zakresie recyklingu, prowadzącego działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku - marszałka województwa właściwego ze względu na 

miejsce wykonywania przez nich działalności; 

4)   numerze rejestrowym - rozumie się przez to numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

5)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską; 

6)   PCB - rozumie się przez to PCB w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 
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7)   prowadzącym zakład przetwarzania - rozumie się przez to podmiot prowadzący zakład 

przetwarzania, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na 

przetwarzanie zużytego sprzętu; 

[8)   przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);] 

<8) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …);> 

9)   publicznej kampanii edukacyjnej - rozumie się przez to każde działanie mające na celu 

podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie 

osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o 

możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym 

postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, 

dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do 

ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, w tym kampanie w 

środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, 

konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym; 

10)  punkcie serwisowym - rozumie się przez to miejsce, w którym jest wykonywana 

działalność gospodarcza polegająca na naprawie sprzętu; 

11)  producencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną technikę 

sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość: 

a)  ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego i 

produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza na rynek 

pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium tego państwa członkowskiego 

sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego, 

b)  ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego i 

pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium tego państwa 

członkowskiego sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się 

za producenta, jeżeli na sprzęcie znajduje się nazwa lub znak towarowy podmiotu, o 

którym mowa w lit. a albo w pkt 20 lit. a, 

c)  ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego i w 

ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie, dostarcza sprzęt w celu jego 

dystrybucji, konsumpcji lub używania po raz pierwszy na rynku tego państwa 
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członkowskiego z państwa niebędącego państwem członkowskim lub z innego państwa 

członkowskiego lub 

d)  ma siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub 

państwa niebędącego państwem członkowskim i sprzedaje sprzęt na terytorium kraju za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio gospodarstwom 

domowym lub użytkownikom innym niż gospodarstwa domowe 

-   z tym, że za producenta nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie 

wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową rozumianą jako każda umowa lub 

ustalenia dotyczące pożyczki, dzierżawy, najmu lub sprzedaży odroczonej, odnoszące się 

do jakiegokolwiek sprzętu, bez względu na to, czy warunki tej umowy lub ustaleń albo 

każdej umowy dodatkowej lub dodatkowych ustaleń przewidują przeniesienie lub 

możliwość przeniesienia prawa własności do tego sprzętu, chyba że jednocześnie działa 

on jako producent; 

12)  siedzibie - rozumie się przez to odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

13)  sprzęcie - rozumie się przez to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione 

od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz 

urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub 

pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu 

elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu 

stałego; 

14)  sprzęcie przeznaczonym dla gospodarstw domowych - rozumie się przez to sprzęt, który 

może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż 

gospodarstwa domowe; 

15)  średniorocznej masie sprzętu - rozumie się przez to średnią masę sprzętu wprowadzonego 

do obrotu w 3 poprzednich latach kalendarzowych przez danego wprowadzającego sprzęt; 

jeżeli wprowadzający sprzęt nie wprowadzał do obrotu sprzętu przez 3 lata, średnią masę 

sprzętu liczy się odpowiednio za 2 poprzednie lata kalendarzowe lub za poprzedni rok 

kalendarzowy, w których nastąpiło wprowadzenie do obrotu sprzętu; 

16)  terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  udostępnieniu na rynku - rozumie się przez to dostarczanie sprzętu w celu jego 

dystrybucji, konsumpcji lub używania na terytorium kraju w ramach działalności 

gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie; 
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18)  usunięciu - rozumie się przez to ręczną, mechaniczną, chemiczną lub metalurgiczną 

obróbkę, w wyniku której niebezpieczne: substancje, mieszaniny i części składowe zostają 

wyodrębnione w postaci oddzielnego strumienia lub stanowią wyróżniającą się część 

strumienia w procesie przetwarzania, przy czym substancja, mieszanina lub część 

składowa są możliwe do zidentyfikowania, jeżeli jest możliwe ich monitorowanie w celu 

zweryfikowania przetwarzania bezpiecznego dla środowiska; 

19)  wielkogabarytowych stacjonarnych narzędziach przemysłowych - rozumie się przez to 

wielkogabarytowe zespoły maszyn, urządzeń lub elementów składowych, 

współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowane i 

odinstalowywane w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowane i 

utrzymywane przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub 

w obiekcie badawczo-rozwojowym; 

20)  wprowadzającym sprzęt - rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną 

niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną 

technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość: 

a)  ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem 

towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na 

terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego, 

b)  ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje 

na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje 

się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy 

wprowadzającego sprzęt, lub 

c)  ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności 

sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa 

niebędącego państwem członkowskim 

-   z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie 

na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, o której mowa w pkt 

11, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt; 

21)  wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to udostępnienie na rynku sprzętu po raz 

pierwszy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

22)  zakładzie przetwarzania - rozumie się przez to instalację, obiekt budowlany lub jego 

część, w których jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do 

ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego 
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sprzętu, które posiadają decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na 

przetwarzanie zużytego sprzętu; 

23)  zbierającym zużyty sprzęt - rozumie się przez to podmiot wykonujący działalność 

gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie 

gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu; 

24)  zużytym sprzęcie - rozumie się przez to sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami 

składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w 

momencie pozbywania się go; 

25)  zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych - rozumie się przez to zużyty 

sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł 

innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do 

zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z 

gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym 

prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez 

użytkowników innych niż gospodarstwa domowe. 

 

Art. 53. 

1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do wydania wprowadzającemu sprzęt, z 

którym zawarł umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego 

każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia o zużytym sprzęcie. 

2. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawiera: 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 

3)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania; 

5)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu; 

6)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

innych niż recykling procesów odzysku; 

7)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania; 
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8)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 

[9)   numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile został nadany;] 

10)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 

[11)  numer REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, o ile został nadany;] 

12)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku; 

[13)  numer REGON prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku, o ile został nadany;] 

14)  masę zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania dla wprowadzającego 

sprzęt; 

15)  numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przetworzony w zakładzie przetwarzania 

zużyty sprzęt; 

16)  masę zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia dla wprowadzającego 

sprzęt; 

17)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia 

dla wprowadzającego sprzęt; 

18)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi i innym niż 

recykling procesom odzysku dla wprowadzającego sprzęt; 

19)  oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem typu procesu określonego w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

20)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu dla 

wprowadzającego sprzęt; 

21)  oznaczenie zastosowanego procesu unieszkodliwiania, z podaniem typu procesu 

określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

22)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na 

terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim w celu poddania recyklingowi, 

innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla wprowadzającego 

sprzęt; 

23)  masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju na 

terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w celu poddania 

recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla 

wprowadzającego sprzęt. 

3. Prowadzący zakład przetwarzania w zaświadczeniu o zużytym sprzęcie może uwzględnić: 
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1)   masę zużytego sprzętu oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

przygotowanych do ponownego użycia, 

2)   masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych recyklingowi, innym niż 

recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu, 

3)   masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, wywiezionych z terytorium kraju w celu 

poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu 

-   do dnia 1 lutego następnego roku. 

4. Prowadzący zakład przetwarzania wystawia zaświadczenie o zużytym sprzęcie w trzech 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje wprowadzający sprzęt, drugi 

egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz pozostaje 

u prowadzącego zakład przetwarzania. 

5. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie jest sporządzane w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

6. Masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania ustala się na podstawie kart 

przekazania odpadu. 

7. W przypadku prowadzącego zakład przetwarzania będącego jednocześnie zbierającym 

zużyty sprzęt masę zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania, zebranego w 

ramach prowadzenia działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu ustala się na 

podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. 

8. Masę zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia oraz masę odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia ustala się na 

podstawie karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

9. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i innym niż 

recykling procesom odzysku ustala się odpowiednio na podstawie zaświadczenia 

potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling 

procesy odzysku. 

10. Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych unieszkodliwianiu ustala się 

na podstawie kart przekazania odpadu sporządzonych przez prowadzącego zakład 

przetwarzania, potwierdzonych przez prowadzącego działalność w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów. 
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11. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą 

ujednolicenia sporządzania i przekazywania zaświadczeń. 

 

Art. 55. 

1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu jest obowiązany do wydania prowadzącemu 

zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu 

zaświadczenia potwierdzającego recykling za poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Zaświadczenie potwierdzające recykling jest wydawane na wniosek prowadzącego zakład 

przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 

3. Zaświadczenie potwierdzające recykling zawiera: 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

recyklingu; 

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 

[6)   numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile został nadany;] 

7)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu; 

[8)   numer REGON prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, o ile został nadany;] 

9)   kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład przetwarzania do recyklingu; 

10)  oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, w tym jego typu, określonego w przepisach 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu wystawia zaświadczenie potwierdzające 

recykling w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje prowadzący 

zakład przetwarzania przekazujący odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu, 

drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci egzemplarz 

pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu. 

5. Zaświadczenie potwierdzające recykling jest sporządzane w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 
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Art. 57. 

1. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku jest 

obowiązany do wydania prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady 

powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów odzysku zaświadczenia 

potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku za poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku jest wydawane na 

wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 

3. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku zawiera: 

1)   numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania; 

2)   numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego zakład przetwarzania; 

4)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby prowadzącego działalność w zakresie 

innych niż recykling procesów odzysku; 

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania; 

[6)   numer REGON prowadzącego zakład przetwarzania, o ile został nadany;] 

7)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku; 

[8)   numer REGON prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów 

odzysku, o ile został nadany;] 

9)   kod i nazwę rodzaju oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przekazanych 

przez prowadzącego zakład przetwarzania do innych niż recykling procesów odzysku; 

10)  oznaczenie innego niż recykling zastosowanego procesu odzysku, w tym jego typu, 

określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

4. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku wystawia 

zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku w trzech 

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje prowadzący zakład przetwarzania 

przekazujący odpady powstałe ze zużytego sprzętu do innych niż recykling procesów 

odzysku, drugi egzemplarz jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci 

egzemplarz pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling 

procesów odzysku. 

5. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku jest sporządzane w 

postaci papierowej lub elektronicznej. 
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USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1170, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8 i 106) 

 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   biuro narodowe - biuro narodowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

2)   bliskie powiązania - sytuację, w której: 

a)  dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych przez kontrolę lub przez udział 

kapitałowy lub 

b)  dwa lub więcej podmiotów jest trwale powiązanych przez kontrolę z tą samą osobą; 

3)   cedent - zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który w związku z wykonywaną 

działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko na zakład reasekuracji 

lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność reasekuracyjną; 

4)   dominujący podmiot nieregulowany - dominujący podmiot nieregulowany w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 

kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252); 

5)   dominujący podmiot ubezpieczeniowy - jednostkę dominującą niebędącą dominującym 

podmiotem nieregulowanym: 

a)  która posiada udziały kapitałowe w jednostkach zależnych oraz 

b)  której jednostkami zależnymi są wyłącznie lub w większości zakłady ubezpieczeń lub 

zakłady reasekuracji, a przynajmniej jednym z tych zakładów jest krajowy zakład 

ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, który 

uzyskał zezwolenie w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, lub zagraniczny 

zakład reasekuracji, który uzyskał zezwolenie w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej; 

6)   duże ryzyka - ryzyka, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy: 

a)  w grupach 4-7, 11 i 12, 

b)  w grupach 14 i 15 - w przypadku gdy ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą 

lub wolny zawód, a ryzyko wiąże się z tą działalnością, 
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c)  w grupach 3, 8, 9, 10, 13 i 16 - w przypadku gdy ubezpieczający przekracza co najmniej 

dwa z następujących progów w roku obrotowym: 

–  sumę aktywów bilansu w wysokości równowartości w złotych 6,2 mln euro, 

–  łączne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych w 

wysokości równowartości w złotych 12,8 mln euro, 

–  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w liczbie 250 osób; 

7)   efekty dywersyfikacji - ograniczenie ekspozycji na ryzyko zakładów ubezpieczeń i 

zakładów reasekuracji oraz grup związane z dywersyfikacją ich działalności, wynikające z 

faktu, że strata z tytułu realizacji jednego rodzaju ryzyka może zostać skompensowana 

brakiem realizacji lub niepełną realizacją innego rodzaju ryzyka, w przypadku gdy ryzyka 

te nie są w pełni skorelowane; 

8)   EIOPA - Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 

Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 

2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2001, s. 48, z późn. zm.); 

9)   firma inwestycyjna - firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a-f ustawy z dnia 

15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego; 

10)  funkcja należąca do systemu zarządzania - zdolność zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji do wykonywania poszczególnych zadań w ramach systemu zarządzania; 

[11)  główny oddział - oddział w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819) zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie 

niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;] 

<11) główny oddział – oddział w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) 

zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem 
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członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w 

państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;> 

12)  grupa - grupę podmiotów: 

a)  w skład której wchodzi podmiot posiadający udziały kapitałowe w innych podmiotach, 

jednostki zależne tego podmiotu, oraz podmioty, w których ten podmiot lub jego jednostki 

zależne posiadają udziały kapitałowe, a także grupę podmiotów powiązanych ze sobą 

umową, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791), 

b)  opartą na ustanowieniu, w drodze umowy lub w inny sposób, silnych i trwałych powiązań 

finansowych do celów nadzoru nad grupą, w skład której mogą wchodzić towarzystwa 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej lub inne zakłady 

ubezpieczeń oparte na zasadzie wzajemności, spełniającą poniższe warunki: 

–  jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawany za jednostkę dominującą, jest 

uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną innych podmiotów 

wchodzących w skład grupy, uznawanych za jednostki zależne, 

–  ustanowienie i rozwiązanie powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą podlega 

zatwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór nad grupą; 

13)  instytucja kredytowa - instytucję kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego; 

14)  jednostka dominująca - podmiot, który sprawuje nad innym podmiotem kontrolę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), lub podmiot który w 

ocenie organu nadzoru w inny sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem; 

15)  jednostka zależna - podmiot kontrolowany przez jednostkę dominującą; 

16)  koasekuracja - umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa zakłady 

ubezpieczeń, działając w porozumieniu, zobowiązują się do spełnienia określonego 

świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego przewidzianego w umowie; 

16a)  
(2)

 koasekurator wiodący - zakład ubezpieczeń wybrany spośród uczestników umowy 

koasekuracyjnej do realizacji czynności określonych w tej umowie w imieniu własnym i 

pozostałych zakładów ubezpieczeń współubezpieczających; 
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17)  kolegium organów nadzoru - stałą, elastyczną strukturę współpracy, koordynacji i 

ułatwiania wydawania rozstrzygnięć dotyczących nadzoru nad grupą; 

[18)  krajowy zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

19)  krajowy zakład reasekuracji - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<18) krajowy zakład ubezpieczeń – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

19) krajowy zakład reasekuracji – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności 

reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

20)  miara ryzyka - funkcję matematyczną, która przyporządkowuje kwotę pieniężną danej 

prognozie rozkładu prawdopodobieństwa i rośnie monotonicznie wraz z poziomem 

ekspozycji na ryzyko stanowiącym podstawę danej prognozy rozkładu 

prawdopodobieństwa; 

21)  mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy - inną niż Skarb Państwa jednostkę 

dominującą, której przynajmniej jedną z jednostek zależnych jest zakład ubezpieczeń lub 

zakład reasekuracji, niebędącą: 

a)  zakładem ubezpieczeń, 

b)  zakładem reasekuracji, 

c)  dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, 

d)  dominującym podmiotem nieregulowanym; 

[22)  oddział - każdą formę stałej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu 

ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu 

reasekuracji mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w tym 
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oddział w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej;] 

<22) oddział – każdą formę stałej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w tym oddział, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

23)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego; 

24)  organ nadzorczy - organ nadzoru lub organ właściwy w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie do sprawowania nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną; 

25)  organ sprawujący nadzór nad grupą - organ odpowiedzialny za nadzór nad grupą, 

wyznaczony zgodnie z art. 404; 

26)  osoby pełniące kluczowe funkcje: 

a)  członków zarządu i członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu 

reasekuracji oraz osoby nadzorujące w takim zakładzie inne kluczowe funkcje, w 

szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, funkcję 

audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, 

b)  członków rady administrującej spółki europejskiej, w której przyjęto system monistyczny, 

oraz osoby nadzorujące w takiej spółce inne kluczowe funkcje, w szczególności funkcję 

zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i 

funkcję aktuarialną; 

27)  outsourcing - umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji a 

dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, usługę lub 

działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez zakład ubezpieczeń lub 

zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie której dostawca usług powierza 

wykonanie takiego procesu, usługi lub działania innym podmiotom, za pośrednictwem 

których wykonuje on dany proces, usługę lub działanie; 

28)  państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka - państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, w którym: 

a)  znajduje się nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami oraz 

znajdującym się w niej mieniem, o ile mienie to jest objęte tą samą umową ubezpieczenia 

co nieruchomość, 
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b)  pojazd jest zarejestrowany, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia dotyczy pojazdu 

podlegającego rejestracji, z zastrzeżeniem lit. c, 

c)  pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd mechaniczny został 

nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, w którym ma być 

zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu 

mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę, 

d)  została zawarta umowa ubezpieczenia, na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, dotycząca 

ubezpieczenia związanego z podróżą, niezależnie od grupy określonej w załączniku do 

ustawy, 

e)  ubezpieczający będący osobą fizyczną ma stałe miejsce zamieszkania albo ubezpieczający 

będący osobą prawną ma siedzibę jednostki organizacyjnej objętej umową ubezpieczenia 

- w przypadkach innych niż określone w lit. a-d; 

29)  pełniący obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą - organ nadzorczy, który w 

przypadku, o którym mowa w art. 374 ust. 1 pkt 3, byłby organem sprawującym nadzór 

nad grupą zgodnie z art. 404 ust. 2 - do czasu wydania rozstrzygnięcia w sprawie 

weryfikacji, czy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego jednostka 

dominująca ma siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, podlega nadzorowi wykonywanemu przez organ nadzorczy państwa 

niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej równoważnemu z nadzorem 

sprawowanym na podstawie rozdziału 15 nad zakładami ubezpieczeń lub zakładami 

reasekuracji, o których mowa w art. 374 ust. 1 pkt 1 i 2; 

29a)  
(3)

 podmiot finansowy: 

a)  instytucję kredytową, 

b)  instytucję finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491), 

c)  przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

d)  zakład ubezpieczeń, 

e)  zakład reasekuracji, 

f)  dominujący podmiot ubezpieczeniowy, 

g)  firmę inwestycyjną, 

h)  dominujący podmiot nieregulowany; 
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30)  podmiot posiadający udziały kapitałowe w innym podmiocie - podmiot, który jest 

jednostką dominującą albo podmiot niebędący jednostką dominującą, posiadający udział 

kapitałowy w innym podmiocie; 

31)  podmiot powiązany - podmiot, który jest jednostką zależną albo podmiot niebędący 

jednostką zależną, w którym inny podmiot posiada udział kapitałowy; 

32)  podmiot regulowany - podmiot regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 

ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego; 

33)  powiązanie przez kontrolę - związek między jednostką dominującą a jednostką zależną 

lub podobny związek między jakimkolwiek podmiotem a zakładem ubezpieczeń lub 

zakładem reasekuracji; 

34)  prognoza rozkładu prawdopodobieństwa - funkcję matematyczną, która zbiorowi 

możliwych przyszłych zdarzeń wzajemnie wykluczających się przyporządkowuje 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia; 

35)  przyjmujące państwo członkowskie Unii Europejskiej - państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma oddział lub 

świadczy usługi, inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten zakład 

ma siedzibę, przy czym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym zakład 

ubezpieczeń lub zakład reasekuracji świadczy usługi, jest państwo członkowskie Unii 

Europejskiej umiejscowienia ryzyka, jeżeli ryzyko pokrywa zakład ubezpieczeń lub 

oddział położony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

36)  reprezentant do spraw roszczeń - pełnomocnika zakładu ubezpieczeń wykonującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika, umocowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, zgodnie z 

prawem państwa, w którym jest ustanowiony, do reprezentowania zakładu ubezpieczeń 

oraz rozpatrywania i zaspokajania roszczeń w imieniu i na rachunek reprezentowanego 

zakładu ubezpieczeń; 

37)  rodzaje reasekuracji: 

a)  reasekurację ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, 
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b)  reasekurację pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, o 

których mowa w dziale II załącznika do ustawy; 

38)  ryzyko koncentracji - ekspozycje na ryzyko, w przypadku których wysokość potencjalnej 

straty może zagrażać wypłacalności lub sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń lub 

zakładu reasekuracji; 

39)  ryzyko kredytowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji 

finansowej wynikającą z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów 

wartościowych, kontrahentów i dłużników, na które narażone są zakłady ubezpieczeń i 

zakłady reasekuracji, w postaci ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, 

ryzyka spreadu lub ryzyka koncentracji aktywów; 

40)  ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającą z niewłaściwych lub 

błędnych procesów wewnętrznych, z działań personelu lub systemów lub ze zdarzeń 

zewnętrznych; 

41)  ryzyko płynności - możliwość niezrealizowania przez zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji lokat i innych aktywów w celu uregulowania swoich zobowiązań 

finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne; 

42)  ryzyko rynkowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji 

finansowej wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań zmienności 

rynkowych cen aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych; 

43)  ryzyko aktuarialne - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości 

zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów gwarancji 

ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny 

składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; 

44)  spółka celowa - podmiot niebędący zakładem ubezpieczeń ani zakładem reasekuracji, 

który przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz w pełni 

finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnych papierów 

wartościowych lub innego mechanizmu finansowania, w którym prawa spłaty dostawców 

finansowania dłużnego lub innego mechanizmu finansowania są podporządkowane 

zobowiązaniom reasekuracyjnym tego podmiotu; 

45)  spółka publiczna - spółkę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 

oraz z 2017 r. poz. 452, 724 i 791); 
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46)  system zarządzania - system obejmujący funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję 

zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, który 

zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń lub zakładem 

reasekuracji; 

47)  techniki przenoszenia ryzyka - techniki, które umożliwiają zakładom ubezpieczeń lub 

zakładom reasekuracji przeniesienie na inny podmiot części lub wszystkich ponoszonych 

ryzyk; 

48)  transakcja wewnątrz grupy - transakcję przeprowadzoną przez zakład ubezpieczeń lub 

zakład reasekuracji, której stronami są bezpośrednio lub pośrednio inne podmioty 

wchodzące w skład tej samej grupy lub osoba fizyczna lub prawna mająca bliskie 

powiązania z podmiotami wchodzącymi w skład grupy, której celem jest realizacja 

zobowiązania, bez względu na to, czy transakcja ma charakter umowny, oraz bez względu 

na to, czy transakcja ma charakter odpłatny; 

49)  trwały nośnik - trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683); 

50)  ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I w 

grupie 3 załącznika do ustawy, wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę 

tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie 

ubezpieczenia; 

51)  udział kapitałowy - posiadanie, bezpośrednio lub w wyniku powiązania przez kontrolę, 

co najmniej 20% praw głosu lub kapitału zakładowego innego podmiotu; 

52)  uprawniony z umowy ubezpieczenia - uprawnionego do żądania spełnienia przez zakład 

ubezpieczeń świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia; za uprawnionego z umowy 

ubezpieczenia uważa się również poszkodowanego w przypadku ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej; 

53)  Urząd - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; 

53a)  
(4)

 wewnętrzny zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń, którego akcjonariuszem lub 

udziałowcem jest: 

a)  podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji albo 

niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą zakłady ubezpieczeń lub zakłady 

reasekuracji, albo 

b)  podmiot niebędący podmiotem finansowym 
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- którego celem jest ubezpieczanie wyłącznie ryzyk podmiotu lub podmiotów będących jego 

akcjonariuszami lub udziałowcami lub podmiotów grupy, w skład której wchodzi; 

53b)  
(5)

 wewnętrzny zakład reasekuracji - zakład reasekuracji, którego akcjonariuszem lub 

udziałowcem jest: 

a)  podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji albo 

niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą zakłady ubezpieczeń lub zakłady 

reasekuracji, albo 

b)  podmiot niebędący podmiotem finansowym 

- którego celem jest przyjmowanie do reasekuracji wyłącznie ryzyka podmiotu lub 

podmiotów będących jego akcjonariuszami lub udziałowcami lub podmiotów grupy, w 

skład której wchodzi; 

54)  zagraniczny ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny - podmiot, którego siedziba znajduje 

się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący zaspokojenie roszczeń z 

tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych w przypadku niespełnienia obowiązku ubezpieczenia lub nieustalenia 

sprawcy szkody; 

[55)  zagraniczny zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wykonującego działalność 

ubezpieczeniową; 

56)  zagraniczny zakład reasekuracji - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wykonującego działalność 

reasekuracyjną;] 

<55)  zagraniczny zakład ubezpieczeń – przedsiębiorcę zagranicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonującego działalność 

ubezpieczeniową; 

56) zagraniczny zakład reasekuracji – przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonującego działalność reasekuracyjną;> 

57)  zdarzenie losowe - niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego zdarzenie 

przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub 
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w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie 

ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową; 

58)  zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej - agencję ratingową 

zarejestrowaną lub certyfikowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. 

Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 1) lub bank centralny sporządzający ratingi kredytowe 

wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to 

rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, jeżeli ubezpieczający wchodzi w skład 

grupy kapitałowej, dla której przygotowywane jest skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oceny, czy 

progi, o których mowa w tym przepisie, są przekroczone, dokonuje się na podstawie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

4. Równowartość w złotych wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, 

ustala się zgodnie z art. 272 ust. 6. 

5. Funkcje należące do systemu zarządzania wykonują osoby wykonujące czynności należące 

do tych funkcji oraz osoby nadzorujące te funkcje. 

6. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot posiadający udziały kapitałowe w 

innym podmiocie rozumie się także podmiot, który w ocenie organu nadzoru w inny 

sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem lub w inny sposób wywiera znaczący 

wpływ na inny podmiot. 

7. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot powiązany rozumie się podmiot, w 

którym inny podmiot posiada udziały kapitałowe. 

 

Art. 205. 

[1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wykonujący działalność ubezpieczeniową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje przepisy prawa polskiego w zakresie niezbędnym dla 

ochrony nadrzędnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z 

dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 893 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), chyba że co innego wynika z umowy 
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międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, z zastrzeżeniem art. 204 ust. 

3.] 

<1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wykonujący działalność ubezpieczeniową na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje przepisy prawa polskiego w zakresie 

niezbędnym dla ochrony nadrzędnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z umowy międzynarodowej, 

której Rzeczpospolita Polska jest stroną, z zastrzeżeniem art. 204 ust. 3.> 

2. Za zobowiązania z tytułu wykonywanej działalności ubezpieczeniowej lub działalności 

reasekuracyjnej zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji 

odpowiada całym swoim majątkiem. 

 

[Art. 352. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 352. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

 

Art. 357. 

1. Wizyta nadzorcza jest przeprowadzana w miejscu wykonywania działalności przez zakład 

ubezpieczeń i zakład reasekuracji oraz w godzinach jego pracy lub w czasie faktycznego 

wykonywania działalności. 

2. Wizytę nadzorczą przeprowadza zespół pracowników Urzędu, składający się co najmniej z 

dwóch osób, po okazaniu zakładowi ubezpieczeń i zakładowi reasekuracji lub osobie 

przez niego upoważnionej legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia wizyty nadzorczej. 

3. Pracownik Urzędu, po doręczeniu upoważnienia, informuje zakład ubezpieczeń i zakład 

reasekuracji o jego prawach i obowiązkach oraz poucza o skutkach prawnych utrudniania 

lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności w ramach wizyty nadzorczej. 
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[4. Do wizyty nadzorczej nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<4. Do wizyty nadzorczej nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców.> 

5. Do pracowników Urzędu uczestniczących w wizycie nadzorczej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 346. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 122 

i 138)  

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   podmiot odpowiedzialny - przedsiębiorcę lub jego przedstawiciela albo oddział 

przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 460 i 819), a także przedsiębiorcę lub jego przedstawiciela, który ma 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - który uzyskał 

pozwolenie na obrót;] 

<1) podmiot odpowiedzialny – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) lub jego przedstawiciela 

albo oddział przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. …), a także przedsiębiorcę lub jego przedstawiciela, który ma 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – który 

uzyskał pozwolenie na obrót;> 

2)   pozwolenie - pozwolenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. o rozporządzenia 528/2012, z 

wyłączeniem pozwolenia na obrót produktem biobójczym; 
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3)   pozwolenie na obrót - pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produktu biobójczego, zgodnie z art. 89 ust. 2 rozporządzenia 

528/2012, z wyłączeniem produktów biobójczych podlegających przepisom wskazanym 

w art. 2 ust. 2 i 5 rozporządzenia 528/2012. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 

r. poz. 986 i 1475) 

Art. 15. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, zawiera: 

1)   dane podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1: 

a)  nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, 

b)  siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby 

fizycznej, 

[c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub 

zamieszkania,] 

<c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ….), 

inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub 

zamieszkania,> 

[d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), o ile został nadany,] 

e)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany, 

f)  wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 
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g)  adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek; 

2)   opis kwalifikacji rynkowej obejmujący: 

a)  nazwę kwalifikacji, 

b)  nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w 

razie potrzeby warunki przedłużenia ważności, 

c)  orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania kwalifikacji, 

d)  krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, 

które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację, 

e)  uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, 

f)  informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, 

g)  w razie potrzeby, warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w 

szczególności wymagany poziom wykształcenia, 

h)  wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, 

i)  zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, 

rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych oraz strategii rozwoju kraju lub 

regionu, 

j)  typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, 

k)  odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych 

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zawierających wspólne zestawy efektów 

uczenia się; 

3)   efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1; 

4)   propozycje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej 

kwalifikacji i odniesienia do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono 

Sektorowe Ramy Kwalifikacji w danym sektorze lub branży; 

5)   informację o orientacyjnym koszcie uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie 

danej kwalifikacji; 

6)   kod dziedziny kształcenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 

ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1068 oraz z 2017 r. poz. 60); 

7)   kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze 
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gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, 

lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność; 

2)   oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o 

włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są zgodne z 

prawdą."; 

3)   dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 1. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, uwierzytelnia się przy użyciu 

mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 31. 

1. W odniesieniu do kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji archiwalnej, 

podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, 

edukacji lub szkoleń może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o przywrócenie 

tej kwalifikacji statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   dane podmiotu, o którym mowa w ust. 1: 

a)  nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, 

b)  siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby 

fizycznej, 

[c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w 

kraju siedziby lub zamieszkania,] 

<c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 
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w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inny numer 

przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,> 

[d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), o ile został nadany,] 

e)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany, 

f)  wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 

g)  adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek; 

2)   informację, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. i. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze 

gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, 

lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność; 

2)   oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o 

przywrócenie danej kwalifikacji statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji są zgodne z prawdą.". 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów 

określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. 

6. Wniosek składa się do ministra właściwego za pośrednictwem portalu Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji. 

7. Wniosek uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 
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Art. 42. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 41 ust. 2, zawiera: 

1)   dane podmiotu, o którym mowa w art. 41 ust. 2: 

a)  nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, 

b)  siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby 

fizycznej, 

[c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w 

kraju siedziby lub zamieszkania,] 

<c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inny numer 

przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,> 

[d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), o ile został nadany,] 

e)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany, 

f)  wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 

g)  adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek; 

2)   wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek; 

3)   informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych 

warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   oświadczenia o następującej treści: 

a)  "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych.", 

b)  "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania 

kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą."; 
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2)   dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 1. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów 

określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Wniosek składa się do ministra właściwego za pośrednictwem portalu Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji. 

Art. 54. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 2, zawiera: 

1)   dane podmiotu, o którym mowa w art. 51 ust. 1: 

a)  nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, 

b)  siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby 

fizycznej, 

[c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w 

kraju siedziby lub zamieszkania,] 

<c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby 

zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inny numer 

przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,> 

[d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), o ile został nadany,] 

e)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany, 

f)  wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115:part=a20(a)u1&full=1
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g)  adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek; 

2)   określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej, o 

których mowa w art. 52 ust. 2, w odniesieniu do których dany podmiot wnioskuje o 

pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; 

3)   imiona i nazwiska pracowników danego podmiotu wraz z informacją o ich wykształceniu 

i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 66; 

4)   inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez dany podmiot 

zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze 

gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, 

lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność; 

2)   oświadczenia o następującej treści: 

a)  "Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu 

działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam 

wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.", 

b)  "Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych.", 

c)  "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania danej 

kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą."; 

3)   dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 55 ust. 1. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, uwierzytelnia się przy użyciu 

mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Wniosek składa się do ministra właściwego za pośrednictwem portalu Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji. 
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Art. 79. 

1. Minister właściwy może przeprowadzić kontrolę w siedzibie instytucji certyfikującej lub w 

miejscu prowadzenia działalności, żądać dokumentacji posiadanej przez instytucję 

certyfikującą oraz występować do instytucji certyfikującej o udzielenie informacji 

związanych z organizacją i przebiegiem walidacji i certyfikowania. 

2. Minister właściwy zawiadamia instytucję certyfikującą o zamiarze przeprowadzenia 

kontroli nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

3. Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez ministra właściwego, na 

podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez ministra właściwego i po 

okazaniu legitymacji służbowej. 

4. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub 

z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw lub obowiązków 

jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub 

powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego 

pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5. Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne 

oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w 

kontroli. 

6. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku zaistnienia w 

toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej 

bezstronności. 

7. O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 4 i 6, decyduje minister właściwy. 

8. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń, w których 

działa instytucja certyfikująca, wglądu do dokumentacji posiadanej przez instytucję 

certyfikującą, sporządzania kopii dokumentacji oraz żądania udzielenia ustnych lub 

pisemnych wyjaśnień. 

9. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela 

instytucji certyfikującej, zwanego dalej "osobą upoważnioną". Osoba upoważniona jest 

obowiązana udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych 

informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli. 

10. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który zawiera: 

1)   nazwę instytucji certyfikującej oraz jej dane teleadresowe; 
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2)   imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę; 

3)   datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 

4)   miejsce kontroli; 

5)   zakres kontroli; 

6)   opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości w działalności 

instytucji certyfikującej; 

7)   zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości; 

8)   imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz ustalenie, 

czy stwierdzone nieprawidłowości są rażące; 

9)   zalecone działania naprawcze; 

10)  pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w 

protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania tego protokołu. 

11. Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba upoważniona. W 

przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę upoważnioną osoba 

przeprowadzająca kontrolę umieszcza w protokole informację o tym fakcie. 

12. Osoba upoważniona ma prawo zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń 

zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

13. Minister właściwy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w 

protokole kontroli, informuje na piśmie osobę upoważnioną o uwzględnieniu w całości 

lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem. 

14. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są 

zasadne w całości lub w części, osoba przeprowadzająca kontrolę zmienia lub uzupełnia 

protokół kontroli. 

15. W przypadku nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole 

kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę pozostawia protokół kontroli bez zmian. 

[16. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-15 stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<16. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–15 stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 83. 

1. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach 

rynkowych: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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1)   informacje ogólne o kwalifikacji: 

a)  nazwę kwalifikacji, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1, 

b)  nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w 

razie potrzeby warunki przedłużenia ważności, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, 

c)  przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 

ust. 2 pkt 3, 

d)  odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, o ile właściwa sektorowa rama 

istnieje i jest włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 

25 ust. 2 pkt 3, 

e)  orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania kwalifikacji, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

f)  krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, 

które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację, o której mowa w art. 15 ust. 1 

pkt 2 lit. d, 

g)  uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 

lit. e, 

h)  informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, o 

której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. f, 

i)  warunki, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, o których mowa w art. 25 

ust. 2 pkt 8, 

j)  wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, o których 

mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5, 

k)  dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do 

certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1, o których mowa w art. 25 

ust. 2 pkt 7, 

l)  zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, 

rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. i, 

m)  typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. 

j, 

n)  odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych 

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zawierających wspólne zestawy efektów 

uczenia się, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k, 
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o)  streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji wniosku, o których mowa w art. 19 

ust. 1, 

p)  dodatkowe wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 6, 

q)  termin dokonywania przeglądów kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9, 

r)  udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2; 

2)   efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4; 

3)   informacje o instytucji certyfikującej: 

a)  dane, o których mowa w [art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a-f] <art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, e i f”>, 

b)  data nadania uprawnienia do certyfikowania, 

c)  data cofnięcia uprawnienia do certyfikowania, data wygaśnięcia tego uprawnienia; 

4)   informacje o podmiocie, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości 

wobec instytucji certyfikującej, o której mowa w pkt 3: 

a)  dane, o których mowa w [art. 54 ust. 1 pkt 1 lit. a-f] <art. 54 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, e i f”.>, 

b)  data skreślenia z listy, 

c)  data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1; 

5)   data włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

6)   kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji; 

7)   nazwa lub firma albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, który wystąpił o 

włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

8)   informacja o statusie kwalifikacji: kwalifikacja funkcjonująca, kwalifikacja zawieszona, 

kwalifikacja archiwalna. 

2. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach 

pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 1-8, oraz kwalifikacjach w zawodach, o których 

mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, lit. i, pkt 2 i pkt 3 lit. a. 

3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach 

pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 9-11: 

1)   dane uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej, prowadzone w tych 

jednostkach kierunki studiów wyższych na określonym poziomie i profilu kształcenia, 

dane jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora 

w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) oraz dane 

jednostek uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002528:part=a3p19&full=1
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2)   nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów wyższych na 

określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz stopień naukowy doktora 

potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia; 

3)   adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1. 

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

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach 

cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, uwzględniając odpowiednie informacje, o 

których mowa w ust. 1, oraz wymagania systemu informatycznego Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji. 

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji 

potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 

przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 

22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów 

dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, innych form kształcenia, o których mowa w art. 

2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, oraz innych 

form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 

3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) 

 

Art. 13. 

1. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 

regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji", 

wszczyna się na wniosek zawierający informacje dotyczące: 

1)   imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy; 

2)   obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy; 
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3)   określenia zawodu regulowanego albo działalności regulowanej oraz formy i okresu jej 

wykonywania w państwie członkowskim; 

4)   posiadanych kwalifikacji lub uprawnień; 

5)   ukończonego kształcenia regulowanego; 

6)   wykazu dokumentów dołączanych do wniosku. 

2. Wnioski w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. 

Dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku 

wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych 

dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać tłumaczenia 

dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w 

przypadku dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Okresy wykonywania działalności w państwie członkowskim dokumentuje się przez 

przedłożenie świadectwa albo zaświadczenia, wydanych przez upoważniony organ 

administracji albo organizacji zawodowej, stwierdzających charakter, okres i rodzaj 

wykonywanej działalności. 

[4. Wnioski w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się na formularzach 

udostępnianych na stronie internetowej właściwego organu lub ośrodka wsparcia, o 

którym mowa w art. 53 ust. 1. Formularze można składać także drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 

zm.).] 

<4. Wnioski w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się na formularzach 

udostępnianych na stronie internetowej właściwego organu lub ośrodka wsparcia, o 

którym mowa w art. 53 ust. 1. Formularze można składać także drogą elektroniczną, 

za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w dziale 

III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. ...).> 

5. Właściwy organ zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w postępowaniu w 

sprawie uznania kwalifikacji w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych wniosku właściwy organ wzywa wnioskodawcę do ich 

uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania. 
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6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory formularzy wniosków w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji, 

2)   wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, 

3)   sposób składania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 

-   biorąc pod uwagę zróżnicowanie zakresu wniosku w przypadku wnioskodawców 

ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 

regulowanego i wnioskodawców ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych do 

podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej oraz zapewnienie możliwości 

złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej. 

 

[Art. 38. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do świadczenia usług transgranicznych stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.).] 

 

<Art. 38. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do świadczenia usług transgranicznych stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. ...).> 

 

Art. 53. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego pełni funkcję ośrodka wsparcia, do 

którego zadań należy: 

1)   udzielanie osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 1, oraz ośrodkom wsparcia w państwach 

członkowskich informacji w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji 

zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych albo do podejmowania lub 

wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym informacji 

dotyczących przepisów regulacyjnych i innych przepisów regulujących wykonywanie 

poszczególnych zawodów regulowanych albo podejmowanie lub wykonywanie 

poszczególnych działalności regulowanych; 

2)   udzielanie Komisji Europejskiej, na jej wniosek, informacji na temat prowadzonych 

spraw, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku; 
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3)   pełnienie funkcji koordynatora systemu IMI w zakresie dyrektywy. 

2. Przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ośrodek wsparcia współpracuje z: 

1)   właściwymi organami; 

[2)   pojedynczym punktem kontaktowym, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<2) Punktem Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;> 

3)   ośrodkami wsparcia w państwach członkowskich; 

4)   właściwymi organami w państwach członkowskich; 

5)   Komisją Europejską. 

3. Właściwe organy są obowiązane do przekazywania, na wniosek ośrodka wsparcia oraz 

ośrodków wsparcia w państwach członkowskich, informacji niezbędnych do realizacji 

zadań tych ośrodków. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138)  

 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dochodzie - oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych; 

2)    dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3a; 

3)    dochodzie dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny 

miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3a; 

4)   dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

5)   dziecku - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko 

znajdujące się pod opieką prawną; 
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6)   
(3)

 emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe, określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia 

w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, 

przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty 

szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z 

tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty 

strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

7)   gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

8)   instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt 

śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 

nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

9)   niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności; 

10)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka; 
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11)  organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub 

otrzymującej świadczenie wychowawcze; 

12)  osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

14)  pierwszym dziecku - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do 

ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i 

roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, 

pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o której mowa w art. 

4 ust. 2; 

15)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 

z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 

str. 72, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 

284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.); 

16)   rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi 

osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a 

także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o 

którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428); do członków 

rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 

własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 

naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w 
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rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko 

zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców; 

17)   szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-

wychowawczy; 

18)  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

19)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)   utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, 

[e)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 460 i 819),] 

<e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

jej wykonywania w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 

106, 138 i …),> 

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 
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przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 

h)  utratą świadczenia rodzicielskiego, 

i)  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

j)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.); 

20)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)   uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

[e)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej,] 

<e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,> 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

21)  zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002460:part=a200u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a14(a)u1(d)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2002460:part=a200u1&full=1
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22)  znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a)  niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b)  całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 

rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1398)  

Art. 63. 

[1. Do kontroli w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy 

dotyczące działania organów nadzoru rynku oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 

1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).] 

<1. Do kontroli w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy 

dotyczące działania organów nadzoru rynku oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, art. 75 ust. 1, oraz do postępowań, o których 

mowa w art. 76 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 87 ust. 3, a także do postępowań w sprawach kar 

pieniężnych, o których mowa w art. 88-96, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej 

ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 

2017 r. poz. 935). 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498&full=1
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3. Do ponoszenia opłat, o których mowa w art. 74 i art. 86, w zakresie nieuregulowanym 

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), z wyłączeniem przepisów 

dotyczących odsetek za zwłokę, oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831)  

 

Art. 36. 

[1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, 

małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104-106 tej ustawy, przeprowadza 

co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.] 

<1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub 

średniego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt 

energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego: 

1)   system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów 

zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub 

2)   system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w 

sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we 

Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje 

Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE 

-   jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

3. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza: 

1)   podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz 

doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu; 

2)   ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w 

audytowaną działalność tego przedsiębiorcy. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995:part=dIII&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=a104&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.807990:part=a2p13&full=1
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USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług (Dz. U. poz. 868 oraz z 2018 r. poz. 107) 

 

Art. 12. 

1. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować do: 

1)   pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP, 

[2)   przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)] 

<2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. …)> 

- z żądaniem udzielenia informacji dotyczących ich działalności, niezbędnych do 

zamieszczenia w odpowiedzi na wnioski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 lit. d. 

2. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować również do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, a także naczelników urzędów skarbowych i innych organów administracji 

publicznej, z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do zamieszczenia w 

odpowiedzi na wnioski, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 lit. d. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kierowany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zawiera: 

1)   w przypadku ubezpieczonych - dane określone w art. 50 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z 

późn. zm.); 

2)   w przypadku płatników - dane określone w art. 50 ust. 7 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 

1. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek udzielenia informacji w terminie 10 

dni roboczych od dnia otrzymania żądania Państwowej Inspekcji Pracy. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 2, mają obowiązek udzielenia informacji w terminie 10 

dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że 

udzielenie informacji przez te podmioty wymaga przeprowadzenia uprzedniego 

postępowania wyjaśniającego lub kontroli. O przyczynach opóźnienia podmiot informuje 

niezwłocznie Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980837:part=a50u7p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1980837:part=a50u7p2&full=1
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Art. 13. 

1. [Strona internetowa utworzona w ramach pojedynczego punktu kontaktowego, o którym 

mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, prowadzona i aktualizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, zawiera w 

szczególności informacje dotyczące:] 

 <Strona internetowa utworzona w ramach Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, 

o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

(Dz. U. poz. …), prowadzona i aktualizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, 

zawiera w szczególności informacje dotyczące:> 

1)   warunków zatrudnienia, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz zakresu ich stosowania do 

pracownika delegowanego na terytorium RP; 

2)   obowiązków pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP, o których mowa w 

rozdziale 5; 

3)   odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w rozdziale 3; 

4)   procedury składania skarg i dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez pracowników delegowanych na terytorium RP; 

5)   danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w Państwowej Inspekcji Pracy za 

udzielanie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1; 

6)   podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie informacji na temat prawa krajowego i 

praktyki krajowej, które mają zastosowanie do pracowników delegowanych na terytorium 

RP oraz pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP, w zakresie ich praw 

i obowiązków. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być zawarte w odesłaniach do odpowiednich 

stron internetowych. 

3. Strona internetowa, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona i aktualizowana w języku 

polskim oraz w co najmniej jednym innym języku oficjalnym Unii Europejskiej. 

4. Na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, Państwowa Inspekcja Pracy zamieszcza 

pomocniczy wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 3. 

 

 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r2(a)&full=1
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Art. 14. 

1. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje prawidłowość delegowania pracowników na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy zaistnieją wątpliwości, czy dany pracownik 

może zostać uznany za pracownika delegowanego na terytorium RP. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności ustalenia: 

1)   czy pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP rzeczywiście prowadzi znaczną 

działalność na terytorium innego państwa członkowskiego inną niż działalność zarządcza 

lub administracyjna o charakterze wyłącznie wewnętrznym; 

2)   czy pracownik delegowany na terytorium RP wykonuje pracę na tym terytorium tylko 

tymczasowo. 

3. W celu dokonania ustaleń w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 Państwowa Inspekcja 

Pracy dokonuje - biorąc pod uwagę szeroki przedział czasowy - oceny wszystkich 

okoliczności uznanych za niezbędne, cechujących działalność prowadzoną przez 

pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP w państwie członkowskim jego 

siedziby lub miejsca zamieszkania i, w razie konieczności, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, do których mogą należeć w szczególności: 

1)   miejsce, w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność, prowadzi obsługę 

administracyjną, korzysta z pomieszczeń biurowych, podlega obowiązkom podatkowym z 

tytułu prowadzonej działalności i obowiązkom z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz - 

tam, gdzie jest to wymagane - w którym, zgodnie z prawem państwa członkowskiego 

siedziby przedsiębiorcy, posiada stosowny dokument uprawniający do prowadzenia 

działalności danego rodzaju lub jest zarejestrowany w izbach handlowych lub 

organizacjach branżowych; 

2)   miejsce, w którym prowadzi się nabór pracowników delegowanych i z którego są oni 

delegowani; 

3)   prawo właściwe dla umów zawieranych przez pracodawcę delegującego pracownika na 

terytorium RP ze swoimi pracownikami oraz prawo właściwe dla umów zawieranych z 

klientami tego pracodawcy; 

4)   miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi znaczną działalność gospodarczą oraz w 

którym zatrudnia personel administracyjny; 

[5)   liczba wykonanych umów lub wielkość obrotu uzyskanego w państwie członkowskim 

siedziby przedsiębiorcy, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji przedsiębiorców, w tym 
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małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowo powstałych przedsiębiorców.] 

<5) liczba wykonanych umów lub wielkość obrotu uzyskanego w państwie członkowskim 

siedziby przedsiębiorcy, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji przedsiębiorców, w 

tym małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz nowo powstałych przedsiębiorców.> 

4. W celu dokonania ustaleń w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 Państwowa Inspekcja 

Pracy dokonuje oceny wszystkich okoliczności uznanych za niezbędne, cechujących pracę 

i sytuację danego pracownika delegowanego na terytorium RP, do których mogą należeć 

w szczególności: 

1)   wykonywanie pracy przez ograniczony okres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   data rozpoczęcia delegowania; 

3)   delegowanie pracownika do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym lub z 

którego ten pracownik zwyczajowo wykonuje swoją pracę, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 

prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 

04.07.2008, str. 6) lub z Konwencją o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, 

otwartą do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku (Dz. Urz. UE C 169 z 

08.07.2005, str. 10); 

4)   powrót pracownika do państwa członkowskiego, z którego został delegowany, lub 

przewidywanie, że ponownie podejmie on pracę w tym państwie po zakończeniu 

wykonywania pracy lub usług, do których wykonania został delegowany; 

5)   charakter pracy; 

6)   zapewnienie pracownikowi transportu, zakwaterowania i wyżywienia lub zwrot kosztów, 

a w przypadku ich zapewnienia lub zwrotu kosztów - sposób, w jaki jest to zapewniane, 

lub metoda, jaka jest stosowana przy zwrocie kosztów; 

7)   wykonywanie pracy w poprzednich okresach na danym stanowisku przez tego samego lub 

innego pracownika. 

5. Niewystąpienie jednej albo większej liczby okoliczności określonych w ust. 3 i 4 nie 

oznacza, że dana sytuacja nie stanowi delegowania pracownika na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ocenę tych okoliczności dostosowuje się do każdego 

konkretnego przypadku oraz uwzględnia się specyfikę danej sytuacji. 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.674450&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.426177&full=1
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Art. 24. 

1. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP wyznacza osobę upoważnioną do 

pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i 

otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającą w okresie delegowania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy osoba, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie 

przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy dane osoby upoważnionej przez pracodawcę 

delegującego pracownika na terytorium RP do reprezentowania go w trakcie kontroli 

prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Dane tej osoby obejmują jej imię i 

nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej 

o charakterze służbowym. Na uzasadniony wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, w 

związku z prowadzoną kontrolą, ta osoba powinna być dostępna na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

świadczenia usługi składa Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie zawierające 

następujące informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w 

miejscu pracy: 

1)   dane identyfikacyjne pracodawcy obejmujące: 

a)  nazwę, 

b)  siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze 

służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania 

(adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, 

c)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie 

członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych; 

2)   przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium RP wraz z danymi 

obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo; 

3)   przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium RP; 

5)   charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

6)   dane osoby, o której mowa w ust. 1, obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym 

przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym; 
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7)   miejsce przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

4. Jeżeli pracownik delegowany na terytorium RP ma wykonywać pracę na rzecz pracodawcy 

użytkownika w rozumieniu przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje ponadto dane identyfikacyjne tego 

pracodawcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-c. 

5. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zawiadamia o każdej zmianie 

informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 6 i 7 oraz ust. 4, nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany. 

[6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, 

składa się w języku polskim lub w języku angielskim w formie pisemnej, w postaci 

papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem pojedynczego punktu 

kontaktowego w rozumieniu przepisów rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.] 

<6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 

5, składa się w języku polskim lub w języku angielskim w formie pisemnej, w postaci 

papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem Punktu Informacji dla 

Przedsiębiorcy, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy.> 

Art. 25. 

1. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP jest obowiązany w okresie 

delegowania do przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci 

papierowej lub elektronicznej: 

1)   kopii umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium RP lub innego 

równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach 

nawiązanego stosunku pracy; 

2)   dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP w 

zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym 

dniu lub jej kopii; 

3)   dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na 

terytorium RP wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem 

oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r2(a)&full=1
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2. Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP jest obowiązany, na wniosek 

Państwowej Inspekcji Pracy, do udostępniania w okresie delegowania dokumentów, o 

których mowa w ust. 1, oraz ich tłumaczenia na język polski nie później niż w terminie 5 

dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. 

3. W okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na 

terytorium RP, na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca delegujący 

pracownika na terytorium RP dostarcza dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie później 

niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Wniosek może obejmować 

również żądanie tłumaczenia określonych dokumentów na język polski. 

[4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, pracodawca delegujący pracownika na 

terytorium RP dostarcza dokumenty lub ich kopie w postaci papierowej albo 

elektronicznej, w tym za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu 

przepisów rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, pracodawca delegujący pracownika na 

terytorium RP dostarcza dokumenty lub ich kopie w postaci papierowej albo 

elektronicznej, w tym za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o 

którym mowa w dziale III ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.> 

 

[Art. 28. 

Kto, będąc pracodawcą delegującym pracownika z terytorium RP lub przedsiębiorcą w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej lub osobą działającą w imieniu tego pracodawcy lub przedsiębiorcy, nie 

udziela informacji na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z art. 12 ust. 4, 

podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.] 

 

<Art. 28. 

Kto, będąc pracodawcą delegującym pracownika z terytorium RP lub przedsiębiorcą w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

lub osobą działającą w imieniu tego pracodawcy lub przedsiębiorcy, nie udziela 

informacji na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z art. 12 ust. 4, podlega 

karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r2(a)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 

1948 oraz z 2018 r. poz. 138)  

Art. 9. 

1. W celu rozpoznawania, zapobiegania lub zwalczania przestępstw o charakterze 

terrorystycznym Szef ABW może zarządzić wobec osoby niebędącej obywatelem 

Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości 

prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

niejawne prowadzenie czynności polegających na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych na informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący usługi 

drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia nieodpłatnie warunków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, zwaną dalej "ABW", czynności, o których mowa w ust. 1. 

[3. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną, będący mikroprzedsiębiorcą lub 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez ABW czynności, o których 

mowa w ust. 1, stosownie do posiadanej infrastruktury.] 

<3. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), zapewnia warunki techniczne 

i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez ABW czynności, o których mowa 

w ust. 1, stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem Szef ABW niezwłocznie 

przekazuje Ministrowi Koordynatorowi Służb Specjalnych, jeżeli został powołany, oraz 

Prokuratorowi Generalnemu. Prokurator Generalny może nakazać zaprzestanie czynności, 

o których mowa w ust. 1. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być przedłużane na zasadach określonych w 

art. 27 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu. 

6. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach czynności, o których mowa w 

ust. 1, niezwłocznie po ich zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tych 

czynności, przedstawiając zebrane w ich toku materiały. 

7. Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone 

podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1. Prokurator Generalny podejmuje 

decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych materiałów. Przepisy art. 238 § 

3-5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

poz. 555, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

8. Prokurator Generalny zarządza zniszczenie materiałów uzyskanych w wyniku czynności, o 

których mowa w ust. 1, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa albo nie są 

istotne dla bezpieczeństwa państwa. 

9. Szef ABW dokonuje niezwłocznie komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, o 

których mowa w ust. 8. O zniszczeniu materiałów Szef ABW powiadamia Prokuratora 

Generalnego. 

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

czynności, o których mowa w ust. 1, oraz przechowywania i przekazywania zarządzeń i 

informacji, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia 

materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru 

podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych (Dz. U. poz. 1206 i 1948)  

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1988263:part=a27&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a238§3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a238§3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1987251:part=a239&full=1


- 1055 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   budowie statku - oznacza to budowę nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku; 

2)   okresie opodatkowania - oznacza to okres opodatkowania zryczałtowanym podatkiem; 

3)   przebudowie statku - oznacza to przebudowę przeprowadzoną w całości przez 

przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki 

cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej - przez tę spółkę: 

a)  której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 000 000 

euro lub 

b)  polegającą na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu; 

4)   przedsiębiorcy okrętowym - oznacza to: 

a)  osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę komandytowo-akcyjną, mającą odpowiednio 

miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  wspólnika spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mającego siedzibę, 

zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

[c)  przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)] 

<c) przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. …)> 

- prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie 

statku lub przebudowie statku; 

5)   statku - oznacza to jednostkę pływającą używaną do żeglugi morskiej lub śródlądowej, o 

długości kadłuba powyżej 5 metrów, podlegającą nadzorowi technicznemu uznanej 

organizacji, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281), jak również morską platformę wiertniczą lub 

produkcyjną. 

2. Kwota wyrażona w euro wskazana w ust. 1 pkt 3 lit. a jest przeliczana na złote według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu 

wydania certyfikatu stwierdzającego przebudowę statku. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2027140&full=1
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3. Rokiem podatkowym przedsiębiorcy okrętowego jest rok kalendarzowy, a w przypadku 

przedsiębiorcy okrętowego będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób 

prawnych - rok podatkowy przyjęty dla celów tego podatku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(Dz. U. poz. 1579)  

[Art. 36. 

 W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do przeprowadzenia audytu dostawców usług 

zaufania przez audytorów organu nadzoru stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.), z wyłączeniem przepisu art. 83 ust. 1.] 

 

<Art. 36. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do przeprowadzenia audytu dostawców usług 

zaufania przez audytorów organu nadzoru stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

…), z wyłączeniem przepisu art. 55 ust. 1 tej ustawy.> 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, 

z późn. zm.) 

[Art. 93. 

Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).] 

 

<Art. 93. 

Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 118. 

1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez funkcjonariuszy 

wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w celu wykrycia, ustalenia sprawców 

oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw: 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:ver=2&full=1
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1)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekracza w dniu popełnienia czynu zabronionego 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

2)   skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

3)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową, jeżeli wysokość 

szkody przekracza w dniu popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

3a)  
(47)

 określonych w art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2 oraz art. 277a § 1 Kodeksu karnego, 

4)   przeciwko mieniu, jeżeli wartość mienia przekracza w dacie popełnienia czynu 

zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

5)   określonych w przepisach art. 258, art. 270, art. 271 lub art. 273 Kodeksu karnego, w 

związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczające pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, 

6)   określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby zatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszy, w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych, 

7)   określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niezatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych KAS albo niebędące funkcjonariuszami, w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez osoby, o których mowa w pkt 6, 

8)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

9)   
(48)

 określonych w pkt 1-8 lub art. 33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego - w celu 

ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem 

-   jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd Okręgowy w 

Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia 

albo zniszczenia dowodów przestępstwa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może 

zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, 
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zwracając się jednocześnie do Sądu z pisemnym wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez Sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia 

kontroli operacyjnej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wstrzymuje kontrolę 

operacyjną oraz zarządza niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

przewozowych lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i zakres kontroli operacyjnej. 

6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może, na 

pisemny wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie 

ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

7. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo 

ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na pisemny wniosek 
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Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 6, 

wydawać kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po 

sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 i 5. 

Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 lub 7, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, Sąd rozpoznaje na posiedzeniu, jednoosobowo, 

przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków są wykonywane 

w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych. W posiedzeniu Sądu może wziąć udział wyłącznie Prokurator 

Generalny lub upoważniony przez niego prokurator oraz przedstawiciel Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

10. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej. 

[11. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą lub 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej jest obowiązany do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.] 

<11. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikroprzedsiębiorcą 

lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców jest obowiązany do zapewnienia na własny koszt 

warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury.> 

12. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

13. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego o wynikach 

kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie - również o przebiegu tej 

kontroli, przedstawiając zebrane w jej toku materiały. 
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14. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie narusza 

uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

15. Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą 

odpowiednio rejestry postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących 

kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej. Do rejestrów stosuje 

się odpowiednio przepisy o ochronie informacji niejawnych. 

16. Na postanowienia Sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 6 i 7 - zażalenie przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   ust. 3 - zażalenie przysługuje Prokuratorowi Generalnemu. 

17. Do czynności Sądu związanych z rozpoznaniem wniosków Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej w trybie określonym w ust. 9, a także do zażaleń, o których mowa w ust. 16, 

przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

18. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i 

przekazywania wniosków i postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz 

wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 

2203)  

Art. 170. 

1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy 

wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. 

[2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym 

mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).] 
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<2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o 

którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być 

podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …).> 

3. Podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany 

poinformować osobę korzystającą z tej działalności, a w przypadku osoby niepełnoletniej 

- jej rodziców, że działalność ta nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o 

którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 67)  

[Art. 21. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 

1948, 1997 i 2255), z wyłączeniem art. 79, art. 80, art. 82 i art. 83 tej ustawy.] 

 

<Art. 21. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), z 

wyłączeniem art. 48, art. 50, art. 54 i art. 55 tej ustawy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) 

 

Art. 109. 

1. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, o której 

mowa w art. 108 ust. 1, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu 

decyzję, w której może: 
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1)   nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie 

kontroli lub 

2)   ustalić obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz jej wysokość. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

[3. Do podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, o których mowa w art. 

102 ust. 1, niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), przepisy rozdziału 5 tej ustawy stosuje się 

odpowiednio.] 

<3. Do podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, o których mowa w 

art. 102 ust. 1, niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), przepisy rozdziału 5 tej 

ustawy stosuje się odpowiednio.> 

4. Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1, 

ponoszą opłatę za: 

1)   stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4; 

2)   przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 106 ust. 4; 

3)   prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 albo za jej brak; 

4)   brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 106 ust. 4. 

5. Maksymalne stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, wynoszą: 

1)   2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 

ust. 4; 

2)   3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 106 ust. 4; 

3)   500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 albo za jej brak; 

4)   500 zł za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4. 

6. W decyzji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się numer rachunku bankowego, na który 

powinna zostać uiszczona opłata, o której mowa w ust. 4. 
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7. Opłatę, o której mowa w ust. 4, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o 

której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. 

8. Opłata, o której mowa w ust. 4, nieuiszczona w terminie podlega przymusowemu 

ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475). 

9. Obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, przedawnia się z upływem 5 lat od 

dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności tej opłaty. 

10. Wpływy z opłaty, o której mowa w ust. 4, stanowią dochód budżetu państwa. 

11. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 5, ustalone w roku poprzednim, podlegają każdego 

roku kalendarzowego zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanemu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października 

każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość stawek opłaty, o której mowa w 

ust. 5, obowiązującej od dnia 1 stycznia roku następnego. 

13. Do ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 

768, 935, 1428 i 1537), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują 

właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska. 

14. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach decyzji, o których mowa w ust. 1, 

jest właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 

Art. 240. 

1. Wody Polskie wykonują zadania określone w przepisach ustawy. 

2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykonuje następujące zadania Wód Polskich: 

1)   przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sprawozdanie, o którym 

mowa w art. 91; 

2)   opracowuje projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, o którym mowa w 

art. 157, i jego aktualizacji; 
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3)   opracowuje projekt programu ochrony wód morskich, o którym mowa w art. 161, i jego 

aktualizacji; 

4)   współuczestniczy w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie obszarów dorzeczy; 

5)   przygotowuje projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o którym mowa w art. 168, 

i jej aktualizacji; 

6)   sporządza mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169, i ich aktualizacje 

oraz mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 170, i ich aktualizacje; 

7)   przygotowuje projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w 

art. 173, i ich aktualizacje; 

8)   przygotowuje projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, o którym mowa w art. 185, i 

jego aktualizacje; 

9)   prowadzi gospodarkę finansową oraz ewidencję księgową Wód Polskich; 

10)  opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których 

mowa w art. 319 ust. 1, i ich aktualizacje; 

11)  prowadzi system informacyjny gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329, 

oraz udostępnia zawarte w tym systemie zbiory danych przestrzennych; 

12)  tworzy i utrzymuje Hydroportal oraz centralny punkt dostępowy, o których mowa w art. 

332 ust. 3; 

13)  realizuje działania służące zrównoważonemu gospodarowaniu wodami, w tym 

osiągnięciu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 

61, na obszarach dorzeczy i współuczestniczy w ich realizacji; 

14)  nadzoruje planowanie i realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód i pozostałego 

mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru 

międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

15)  nadzoruje planowanie i realizację przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów 

zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych; 

16)  udziela wsparcia finansowego i rzeczowego jednostkom samorządu terytorialnego w 

zakresie zapewnienia możliwości korzystania z zasobów wodnych na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 

17)  finansuje działalność służb państwowych, o których mowa w art. 367-369; 
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18)  realizuje zadania obronne oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przekazane 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; 

19)  współuczestniczy z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w zakresie 

opracowywania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym 

mowa w art. 88, i jego aktualizacji; 

20)  koordynuje zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, przemysłu oraz 

rolnictwa; 

21)  sprawuje nadzór nad planowaniem inwestycji w gospodarce wodnej oraz ich realizacją, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

22)  ustala przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic zlewni, 

o których mowa w art. 13 ust. 4; 

23)  wykonuje kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1, oraz 

wydaje decyzje, o których mowa w art. 343 ust. 2 i 3. 

3. Regionalne zarządy gospodarki wodnej wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

1)   z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a)  decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 2, art. 77 ust. 14, art. 166 ust. 5, art. 175 ust. 1, art. 

176 ust. 9, art. 182 ust. 1, art. 199 ust. 4, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, art. 206 oraz w art. 

343 ust. 2, 3 i 6, 

b)  zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 2 i 4; 

2)   opiniują projekty uchwał, o których mowa w art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1; 

3)   weryfikują wpływ istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na 

warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym; 

4)   analizują sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1; 

5)   uzgadniają projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa w art. 162; 

6)   współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie regionów wodnych; 

7)   uzgadniają projekty dokumentów oraz projekty decyzji, o których mowa w art. 166 ust. 2; 

8)   koordynują realizację inwestycji w regionach wodnych, z wyłączeniem śródlądowych 

dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

9)   wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód 

płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami oraz zawierają porozumienia, o których 

mowa w art. 213 ust. 1 i 3, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 

znaczeniu transportowym; 
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10)  zapewniają obsługę administracyjno-biurową komitetów konsultacyjnych, o których 

mowa w art. 250; 

11)  reprezentują Skarb Państwa w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 258 ust. 1, 5 

oraz 7 i 8; 

12)  wykonują uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego w stosunku 

do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa; 

13)  sporządzają projekty dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 

1-6 i 8; 

14)  wykonują kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1; 

15)  realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 

59 oraz w art. 61, w regionach wodnych; 

16)  planują zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 

związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

17)  planują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych; 

18)  nadzorują działania, o których mowa w ust. 4 pkt 12 i 13; 

19)  sporządzają, prowadzą, weryfikują i na bieżąco aktualizują wykazy obszarów 

chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4; 

20)  opiniują projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie ochrony zasobów 

wodnych; 

21)  opiniują, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach oraz szkody w 

wodach, decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1789, z 2015 r. poz. 277 i 1926 oraz z 2017 r. poz. 1215 i 1566); 

22)  gromadzą, przetwarzają, udostępniają i przekazują informacje na potrzeby planowania 

przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego; 

23)  planują utrzymywanie śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg 

wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

24)  współdziałają z wojewodami w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu 

zarządzania kryzysowego; 
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25)  podejmują działania mające na celu bilansowanie ilościowe i jakościowe wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

26)  podejmują działania mające na celu zapewnienie na potrzeby ludności, przemysłu oraz 

rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości; 

27)  
(2)

 pełnią funkcję organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180). 

4. Zarządy zlewni wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

1)   z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a)  decyzji, o których mowa w art. 80, art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 188 ust. 3 i 5, 

art. 190 ust. 2, 13 i 14, art. 191 ust. 1 i 3, art. 226 ust. 4, art. 237 ust. 3 pkt 1, art. 271 ust. 

7, art. 272 ust. 19, art. 273 ust. 6, art. 275 ust. 15 i 19, art. 281 ust. 7, art. 310 ust. 7, art. 

311 ust. 6 oraz w art. 469 ust. 3, 

b)  zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1; 

2)   współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3)   prowadzą sprawy dotyczące: 

a)  opłat za usługi wodne, o których mowa w art. 268 ust. 1 oraz w art. 269 ust. 1 pkt 2, 

b)  opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1; 

4)   zawierają porozumienia, o których mowa w art. 238 ust. 2; 

5)   ustalają wysokość należności, o których mowa w art. 306 ust. 1; 

6)   planują i prowadzą inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, w tym pełnią funkcję 

inwestora albo inwestora zastępczego, w zakresie określonym w przepisach ustawy, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

7)   realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 

59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

8)   realizują zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 

związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

9)   realizują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi 

organami i podmiotami; 
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10)  współpracują z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne, w 

tym z podmiotami planującymi budowę lub modernizację instalacji wykorzystujących 

hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

11)  współpracują z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność żeglugową w 

zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych 

dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

12)  wykonują działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów 

ochrony dla obszarów Natura 2000, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w odniesieniu do wód, do których prawa 

właścicielskie wykonują Wody Polskie lub podmioty, którym powierzono wykonywanie 

uprawnień właścicielskich na podstawie przepisów niniejszej ustawy; 

13)  utrzymują śródlądowe drogi wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym; 

14)  programują, planują i nadzorują wykonywanie urządzeń melioracji wodnych w trybie, o 

którym mowa w art. 199 ust. 2; 

15)  prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 194 ust. 1, art. 196 ust. 1 i art. 302 ust. 1; 

16)  uzgadniają projekty uchwał, o których mowa w art. 87 ust. 1. 

5. Nadzory wodne, z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3, wykonują następujące 

zadania Wód Polskich: 

1)   prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w art. 232 ust. 4, art. 394 ust. 2 oraz 

w art. 424 ust. 1; 

2)   współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3)   prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych; 

4)   przyjmują wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji przewidzianych 

w ustawie; 

5)   realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 

59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

6)   utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa, z 

wyłączeniem urządzeń wodnych, w stosunku do których minister właściwy do spraw 

żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu 

Państwa; 
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7)   zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

hydrologicznych; 

8)   zapewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych; 

9)   zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli 

hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem budowli, w 

stosunku do których minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb 

Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa; 

10)  dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych, stosownie do art. 272 ust. 14 i art. 

275 ust. 10. 

6. [Wody Polskie mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

polegającą na wykonywaniu działań w zakresie gospodarki wodnej obejmujących:] 

 <Wody Polskie mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, polegającą 

na wykonywaniu działań w zakresie gospodarki wodnej obejmujących:> 

1)   projektowanie, wykonywanie, utrzymywanie i eksploatację urządzeń wodnych; 

2)   wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych; 

3)   prowadzenie działalności edukacyjnej i turystycznej związanej z gospodarką wodną; 

4)   świadczenie usług w zakresie towarowego i pasażerskiego transportu wodnego; 

5)   
(3)

 inną działalność związaną z gospodarką wodną, z wyłączeniem działalności 

gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

7. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-5, Wody Polskie są uprawnione do 

wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie ewidencji producentów oraz 

ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Wodom 

Polskim dane, o których mowa w ust. 7. 

9. Wody Polskie sporządzają programy: 

1)   realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną; 

2)   planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. 
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10. Programy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, podlegają uzgodnieniu z właściwymi 

wojewodami. 

11. Programy, o których mowa w ust. 9, w zakresie: 

1)   śródlądowych dróg wodnych innych niż śródlądowe drogi wodne o szczególnym 

znaczeniu transportowym, 

2)   śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 

- podlegają uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej. 

12. Programy, o których mowa w ust. 9, dotyczące planowanych inwestycji w gospodarce 

wodnej podlegają zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw żeglugi 

śródlądowej. 

13. Wody Polskie sporządzają roczny plan działania i przekazują ten plan do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 31 lipca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy plan. 

14. Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z działalności za rok poprzedni i przekazują je 

do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 

30 czerwca roku następnego. 

Art. 337. 

1. Kontrolę, o której mowa w art. 335 ust. 1, przeprowadza się po okazaniu upoważnienia do 

jej przeprowadzenia, a jeżeli kontrolę wykonują pracownicy urzędu zapewniającego 

obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej lub Wód Polskich, także 

legitymacji służbowej. 

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 335 ust. 1, zawiera: 

1)   wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie organu wykonującego kontrolę; 

3)   imię i nazwisko, stanowisko służbowe wykonującego kontrolę, a jeżeli kontrolę wykonują 

pracownicy urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej oraz Wód Polskich, także numer legitymacji służbowej; 

4)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

6)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

7)   pouczenie kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach; 

8)   datę i miejsce wystawienia upoważnienia. 
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3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 335 ust. 1, w odniesieniu 

do przedsiębiorcy zawiera dodatkowo oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą. 

4. W przypadku gdy: 

1)   podjęcie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 

wykroczenia, 

2)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska naturalnego 

- pracownicy urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej oraz Wód Polskich są uprawnieni do jej przeprowadzania, po okazaniu 

legitymacji służbowej. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kontrolowanemu należy niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, o której mowa w art. 335 ust. 1, 

doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia tej kontroli. 

6. Kontrolę, o której mowa w art. 335 ust. 1, można przeprowadzić bez udziału 

kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, w obecności innego pracownika 

kontrolowanego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być 

funkcjonariusz publiczny. 

7. Funkcjonariusz publiczny ma obowiązek uczestniczyć w kontroli, o której mowa w ust. 6. 

8. W odniesieniu do kontroli przedsiębiorcy, przepisy ust. 6 i 7 stosuje się w przypadkach, o 

których mowa w ust. 4. 

[9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, w odniesieniu do kontroli 

przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej.] 

<9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, w odniesieniu do kontroli 

przedsiębiorcy, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa (Dz. U. poz. 2303)  

 

Art. 12. 

1. [Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755:part=r5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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2168 i 2290).] <Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. …).> Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i 

rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 3 ust. 2. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może być finansowana z określanej 

corocznie w ustawie budżetowej dotacji podmiotowej. 

3. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie realizacji 

zadań Instytutu określonych w art. 3 ust. 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. poz. 2361) 

 

Art. 22. 

[1. Do działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania 

nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 i 

2290) dotyczące regulowanej działalności gospodarczej oraz kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy.] 

<1. Do działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania 

nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) dotyczące 

regulowanej działalności gospodarczej oraz kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy.> 

2. Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania 

powiązanych usług turystycznych wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów 

turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, 

zwanego dalej "rejestrem". 

3. Przepis ust. 2 stosuje się do przedsiębiorców turystycznych, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

4. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do przedsiębiorców turystycznych, o których mowa w 

art. 8 ust. 2. 
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Art. 23. 

[1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy 

turystycznego będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, 

który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym 

do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę 

oddziału.] 

<1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy 

ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania 

przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną, a w przypadku 

przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …), organem 

właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze 

względu na siedzibę oddziału.> 

2. W przypadku przedsiębiorcy turystycznego nieposiadającego siedziby ani oddziału na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem właściwym do prowadzenia rejestru jest 

wybrany przez niego marszałek województwa. 

 

Art. 24. 

1. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy turystycznego, zawierający 

następujące dane: 

1)   firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy 

przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada; 

3)   określenie rodzaju działalności; 

4)   określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności; 

5)   wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz 

oddziałów; 

6)   adres e-mail, jeśli posiada; 

7)   numer telefonu, jeśli posiada. 
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2. Do wniosku przedsiębiorca turystyczny dołącza poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopię lub oryginał gwarancji lub umowy, 

o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1-3, oraz oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych są kompletne i zgodne z 

prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania 

imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, 

określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych.". 

3. Oświadczenie zawiera również: 

1)   firmę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy 

przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis przedsiębiorcy turystycznego lub osoby uprawnionej do reprezentowania tego 

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. Przedsiębiorca turystyczny zamierzający wykonywać usługi wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za 

wykonane usługi przyjmować na turystyczny rachunek powierniczy, o którym mowa w 

art. 7 ust. 2 pkt 3, składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że imprezy 

turystyczne i powiązane usługi turystyczne będę wykonywał wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za 

wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy." oraz 

oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego 

lub notariusza kopię umowy o turystyczny rachunek powierniczy. 

<4a. Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy 

turystycznego do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis 

wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 lub 4. 

4b. Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

4a, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca turystyczny 

może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa 

wezwał przedsiębiorcę turystycznego do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż 
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przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia 

wniosku o wpis. 

4c. Marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający 

niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki. 

4d. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca turystyczny 

składa wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiła zmiana tych danych.> 

5. Zaświadczenie o wpisie do rejestru obejmuje dane określone w ust. 1, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność 

gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. 

6. Rejestr jest jawny, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod 

którym jest wykonywana działalność gospodarcza, adresu e-mail i numeru telefonu. 

Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie 

zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych. 

7. Marszałek województwa udostępnia informacje zbiorcze zawarte w rejestrze: 

1)   na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego, organizacji 

pozarządowych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumenta, oraz 

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów; 

2)   w celach naukowo-badawczych, bez wskazywania danych identyfikujących 

przedsiębiorców turystycznych. 

8. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym obsługującym Centralną 

Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie 

Powiązanych Usług Turystycznych, zwaną dalej "Ewidencją". 

9. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, następuje na wniosek. Zaświadczenie 

może zostać wydane, odpowiednio do wskazania wnioskodawcy, w postaci papierowej 

lub elektronicznej. 

10. Wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji, 

sporządzony z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionej w systemie 

teleinformatycznym obsługującym Ewidencję, ma moc zrównaną z mocą dokumentów, o 

których mowa w ust. 9, wydawanych przez marszałków województw, jeżeli zawiera: 

1)   adres strony internetowej, na której zamieszczane są aktualne informacje o 

przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji; 
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2)   identyfikator pozwalający na potwierdzenie faktu sporządzenia tego wydruku przy użyciu 

funkcjonalności udostępnionej w systemie teleinformatycznym obsługującym Ewidencję 

oraz prawdziwości danych zawartych w tym wydruku w czasie jego sporządzenia. 

[11. Do zadań wykonywanych przez marszałka województwa związanych z prowadzeniem 

rejestru stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej dotyczące organów prowadzących rejestry działalności 

regulowanej.] 

<11. Do zadań wykonywanych przez marszałka województwa związanych z 

prowadzeniem rejestru stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. …), dotyczące prowadzenia rejestru działalności 

regulowanej.> 

Art. 26. 

1. Organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 

turystycznych jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr o zmianie wpisu w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, polegającej na ujawnieniu informacji o 

zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu wykonywania działalności, w 

terminie 7 dni od dnia ujawnienia tej informacji. 

<la. Organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych 

usług turystycznych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców> 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki lub 

przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z obowiązku 

wywiązania się z umów zawartych z podróżnymi w okresie przed zawieszeniem 

działalności. 

3. Organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, 

organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 

turystycznych z rejestru w przypadku braku zawiadomienia o zmianie wpisu w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców 
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Krajowego Rejestru Sądowego polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu 

wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia. 

 

Art. 30. 

1. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie: 

1)   zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 2; 

2)   zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru; 

3)   przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych ustawą, w 

szczególności w zakresie wysokości zabezpieczenia finansowego oraz wnoszenia składek 

na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 

4)   zgodności wykonywanej działalności z zawartymi umowami agencyjnymi; 

5)   przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w 

rozdziale 6. 

2. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania 

nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w 

zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu 

do rejestru. 

3. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi 

umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie 

spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą. 

4. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej 

przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 

usług turystycznych z przepisami art. 7, art. 8, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 

2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 

oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010". 

5. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej 

przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 
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usług turystycznych z przepisami art. 9, art. 10 ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 

r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 

1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 181/2011". 

6. Minister właściwy do spraw turystyki w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, o 

której mowa w ust. 1-3, uchybień w sposobie wykonywania działalności, występuje do 

właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. 

<6a. Marszałek województwa może wezwać przedsiębiorcę turystycznego do usunięcia 

uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli w wyznaczonym terminie.> 

7. Marszałek województwa wydaje decyzje administracyjne o: 

[1)   wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadkach, o których mowa 

w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z 

urzędu;] 

<l) o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat – w przypadku gdy: 

a) przedsiębiorca turystyczny złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 2, 

niezgodne ze stanem faktycznym, lub 

b) przedsiębiorca turystyczny nie usunął naruszeń warunków wymaganych do 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych w wyznaczonym przez marszałka 

województwa terminie, lub 

c) stwierdzi rażące naruszenie przez przedsiębiorcę turystycznego warunków 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych, o których mowa w art. 31;> 

2)   wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadku rażącego naruszenia 

warunku wykonywania działalności, o którym mowa w art. 31 pkt 2, na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, chyba że przed wydaniem decyzji 

administracyjnej przedsiębiorca ten spełni swoje obowiązki ustawowe; 
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3)   wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez 

niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego 

przedsiębiorcy; 

4)   zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat z urzędu i o 

stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do 

rejestru; 

5)   wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w przypadku, o którym mowa w art. 

26 ust. 3, z urzędu; 

6)   wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru po uzyskaniu informacji o śmierci 

przedsiębiorcy turystycznego lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o 

wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z urzędu; 

7)   wykreśleniu z rejestru przedsiębiorcy turystycznego posiadającego siedzibę w państwie, o 

którym mowa w art. 8 ust. 2; 

8)   umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy turystycznego z rejestru 

na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 

8. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu. 

9. Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 7 pkt 4, zawiera w szczególności datę 

stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do 

rejestru. 

<9a. Przepisu ust. 7 pkt 4 nie stosuje się w przypadku wystąpienia sytuacji, o której 

mowa w art. 24 ust. 4b.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79) 
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Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 

2)    zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych 

organów i podmiotów w tym zakresie; 

[3)    wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;] 

<3) w art. 75a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Produkcja tablic rejestracyjnych, w tym profesjonalnych tablic rejestracyjnych, oraz 

wtórników tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

…) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice 

rejestracyjne, zwanego dalej „rejestrem”. Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w art. 

75aa-75d jest mowa o tablicach rejestracyjnych, należy przez to rozumieć także ich 

wtórniki, z tym że nie dotyczy to profesjonalnych tablic rejestracyjnych.> 

4)   zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. 

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami 

wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie: 

1)   koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; 

2)   wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. 

3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 

140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5) 

 

Art. 83. 

§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego 

ujawnią się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą ich orzekania, 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego lub Prezes Sądu Najwyższego może, w celu 

zapewnienia jednolitości orzecznictwa, przedstawić wniosek o rozstrzygnięcie 

zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów lub innym 

odpowiednim składzie. 
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[§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Prokurator Generalny, 

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru 

Finansowego i Rzecznik Finansowy.] 

<§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Prokurator 

Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, 

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, 

Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Rzecznik 

Małych i Średnich Przedsiębiorców.> 

 

Art. 89. 

§ 1. Od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego 

postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to 

konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i: 

1)   orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w 

Konstytucji, 

2)   orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe 

zastosowanie, 

3)   zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie 

materiału dowodowego 

- a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych 

środków zaskarżenia. 

[§ 2. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 

Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.] 

<§ 2. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 

Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik 
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Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów.> 

§ 3. Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga 

kasacyjna - w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Niedopuszczalne jest uwzględnienie 

skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie roku od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo 

skarga kasacyjna - po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpoznania. 

§ 4. Jeżeli od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie 

wywołało nieodwracalne skutki prawne lub przemawiają za tym zasady lub wolności i 

prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, Sąd Najwyższy może ograniczyć 

się do stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz 

wskazania okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486) 

 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające - przedsiębiorcę wykonującego działalność 

agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń, wpisanego 

do rejestru agentów, niebędącego instytucją kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, 

zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi 

w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252) ani firmą inwestycyjną w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), który za wynagrodzeniem wykonuje 

dystrybucję ubezpieczeń jako działalność uboczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
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a)  podstawową działalnością przedsiębiorcy nie jest działalność w zakresie dystrybucji 

ubezpieczeń, 

b)  przedsiębiorca dystrybuuje wyłącznie ubezpieczenia uzupełniające dostarczane towary lub 

świadczone usługi, 

c)  dystrybucja ubezpieczeń nie odnosi się do umowy ubezpieczenia na życie lub umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, chyba że taka umowa jest uzupełnieniem 

dostarczanych towarów lub świadczonych usług w ramach podstawowej działalności 

przedsiębiorcy; 

2)   agent ubezpieczeniowy - przedsiębiorcę, innego niż agent oferujący ubezpieczenia 

uzupełniające, wykonującego działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej 

zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisanego do rejestru agentów; 

3)   bliskie powiązania - bliskie powiązania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1170, 1089, 1926, 2102 i 2486), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej"; 

4)   broker reasekuracyjny - osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez 

organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie 

reasekuracji, wpisaną do rejestru brokerów; 

5)   broker ubezpieczeniowy - osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez 

organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń, wpisaną do rejestru brokerów; 

6)   duże ryzyka - duże ryzyka w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

7)   dystrybutor reasekuracji - zakład reasekuracji, zakład ubezpieczeń lub brokera 

reasekuracyjnego; 

8)   dystrybutor ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń, agenta ubezpieczeniowego, agenta 

oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub brokera ubezpieczeniowego; 

9)   EIOPA - Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 

Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 

Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 
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2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 48, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 1094/2010"; 

10)  klient - w przypadku: 

a)  umów ubezpieczenia - poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającego lub 

ubezpieczonego, 

b)  umów gwarancji ubezpieczeniowej - zleceniodawcę gwarancji ubezpieczeniowej; 

11)  oddział - każdą formę stałej obecności na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej pośrednika ubezpieczeniowego mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w tym oddział w rozumieniu [ 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2168 i 2290)] <ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …)>; 

12)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego; 

13)  poszukujący ochrony ubezpieczeniowej - osobę, która wyraziła wobec dystrybutora 

ubezpieczeń wolę podjęcia czynności służących zawarciu przez nią umowy 

ubezpieczenia; 

14)  pośrednictwo ubezpieczeniowe - wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń lub dystrybucji 

reasekuracji przez pośredników ubezpieczeniowych; 

15)  pośrednik ubezpieczeniowy - agenta ubezpieczeniowego, agenta oferującego 

ubezpieczenia uzupełniające, brokera ubezpieczeniowego oraz brokera reasekuracyjnego, 

którzy wykonują dystrybucję ubezpieczeń albo dystrybucję reasekuracji za 

wynagrodzeniem; 

16)  przyjmujące państwo członkowskie Unii Europejskiej - inne niż Rzeczpospolita Polska 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, na którego terytorium pośrednik 

ubezpieczeniowy wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych wykonuje 

działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody 

świadczenia usług; 

17)  rejestr agentów - rejestr agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające; 

18)  rejestr brokerów - rejestr brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych; 

19)  trwały nośnik - trwały nośnik w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 

prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 i 2361); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2000755&full=1
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20)  właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej - organ właściwy w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej do sprawowania 

nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń lub organ prowadzący w tym państwie odpowiedni 

rejestr pośredników; 

21)  wskaźnik kosztów dystrybucji - wyrażony procentowo z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku iloraz przyjętych przy tworzeniu produktu kosztów akwizycji, o których 

mowa w przepisach o rachunkowości zakładów ubezpieczeń, dla danej umowy 

ubezpieczenia oraz sumy należnych składek ubezpieczeniowych z tytułu danej umowy 

ubezpieczenia w rekomendowanym minimalnym okresie trwania umowy; 

22)  wynagrodzenie - prowizję, honorarium, opłatę lub inną płatność, w tym korzyść 

ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju lub inną korzyść lub zachętę finansową lub 

niefinansową, oferowane lub przekazywane w związku z działalnością w zakresie 

dystrybucji ubezpieczeń; 

23)  zasady dobra ogólnego - podstawowe normy prawne dotyczące wykonywania dystrybucji 

ubezpieczeń lub dystrybucji reasekuracji na terytorium danego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, przeznaczone dla podmiotów mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, zainteresowanych 

wykonywaniem dystrybucji ubezpieczeń lub dystrybucji reasekuracji przez oddział lub w 

inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług, na terytorium tego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to 

rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

Art. 13. 

Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów 

[ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej] <ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …)>. 

 

Art. 78. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 [ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej] <ustawy z dnia 26 

stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców>. 
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USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w 

niektóre inne dni (Dz. U. poz. …)  

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności 

związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 

grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 

2. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów [ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 

2486)] <ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …)> 

wykonujących zarobkową działalność handlową. 

 

 

 


