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Data wpływu .. ~:l .•. A~ .. : .. ~.A'łfr • 

Szanowny Panie Ministrze, 

Do druku nr 2055 

Warszawa, dnial2grudnia 2017 r. 

Pan Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

w nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 24.11.2017 r. GMS -WP-173-302/17 z prośbą 

· o przedstawienie opinii do rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, informuję, że Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji zgłasza następujące uwagi. W odniesieniu do projektowanego art. 29, 

w którym wprowadza się zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji: 

l) w projektowanym art. 36a należałoby wykreślić fragment: "1 dających rękojmię 

prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją" przez co przepis otrzymałby 

brzmienie: ,,Jeżeli w wyniku dokonania oceny wniosków w trybie art. 36 liczba 

wnioskodawców spełniających warunki udzielenia koncesji pozostaje większa niż liczba 

koncesji przewidzianych do udzielenia, zarządza się przetarg, którego przedmiotem jest 

udzielenie koncesji." Uważamy bowiem, że ocena, czy wnioskodawca daje gwarancję 

prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją dokonywana jest już na etapie 

analizy przesłanek z art. 36 ustawy; warto też ewentualnie rozważyć zastąpienie art. 36a 

i zaproponować brzmienie podobne do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1829 z późn. zm.); 

2) w proponowanym art. 36b ust. 2 należy wykreślić pkt 4. Datą rozstrzygnięcia jest data 

wydania decyzji koncesyjnej, a tej nie można określić na etapie ogłoszenia o konieczności 

przeprowadzenia przetargu, gdyż wydanie decyzji wymaga uzgodnień z Prezesem UKE. 



3) w projektowanym art. 36b ust. 4 zbędne wydaje się wskazywanie, re ofertę składa się 

"w zapieczętowanych kopertach". Formę, w jakiej składane mają być oferty określa organ 

koncesyjny w ogłoszeniu o konieczności przeprowadzenia przetargu. Ponadto wydaje się, 

że proponowany sposób ujęcia przepisu mógłby budzić wątpliwości w przypadku składania 

ofert drogą elektroniczną; 

4) użyte w proponowanym art. 36b ust. 5 pkt pojęcie "głównego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej" jest nieprecyzyjne; związku z tym ww. sformułowanie 

proponujemy wykreślić; 

5) w proponowanym art. 36 ust. 2 pkt 3) powinna być określona maksymalna wysokość wadium, 

analogicznie jak w przypadku art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych; 

6) projektowany art. 36c ust. l powinien brzmieć: "Przewodniczący Krajowej Rady dokonuje 

otwarcia ofert i wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą koncesji, o której mowa w art. 34 ust. 

la pkt 4, kierując się wysokością zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji."; 

7) art. 36c ust. 2 proponujemy nadać następujące brzmienie: "W przypadku gdy kilku 

wnioskodawców zadeklarowało opłatę w takiej samej wysokości, Przewodniczący Krajowej 

Rady wzywa tych wnioskodawców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty 

i wybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę."; 

8) zdanie wprowadzające do wyliczenia w art. 36c ust. 3 powinno brzmieć: "Przewodniczący 

Krajowej Rady zawiadamia wnioskodawców, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu, 

niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz .. ". Warto mieć bowiem na względzie, 

re w procedurze administracyjnej znana jest forma zawiadomienia. 

W odniesieniu do projektowanego art. 2, w którym wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 14 

czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego: 

l. wątpliwości wywoływać more proponowane brzmienie art. 14 § 2. Zgodnie bowiem z art. 63 

§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego podanie wniesione pisemnie albo ustnie do 

protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który 

go sporządził. W związku z tym w celu załatwienia sprawy (tj. zgodnie z art. 104 przedmiotowej 

ustawy - wydania decyzji administracyjnej) konieczne jest złorenie podpisu przez stronę. Takre 

w zd. 2 proponowanego przepisu stwierdza się, że treść oraz istotne motywy takiego załatwienia 

powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Stąd 

też w dalszym ciągu nie wydaje się możliwe "załatwienie sprawy" wyłącznie telefonicznie czy za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez złożenia podpisu w odpowiedniej formie; 



2. należy doprecyzować, na czym polegać miałoby umożliwianie przez organy stronom oceny 

działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów wprowadzane 

w projektowanym art. 14a Kodeksu postępowania administracyjnego (czy chodzi ni?. o stworzenie 

odpowiedniego formularza na stronie internetowej organu, jakie konkretnie działania ma podjąć 

organ). 

Z poważaniem, 

Witold Kołodziejski 



PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

990200/0230/41,42/2017 

SEI<RETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L dz ..................................... .. 

~ata. ~~;;~~··~.·~~&.r..~:.;,,JLO!J1;: 

Warszawa, dnia 20 grudnia 2017 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 
posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w odpowiedzi na pisma z Kancelarii Sejmu 
przedstawiające jej do zaopiniowania: 

- rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców 
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (pismo znak: GMS-WP-173-
302117); 

- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 
niektórych innych ustaw (pismo znale GMS-WP-173-308/17), 

podjęła uchwały opiniujące te projekty. W załączeniu przekazuję przedmiotowe uchwały 
Rady. 



UCHWALA nr 11/IIIN/2017 

Rady Nadzorczej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

z dnia 19 grudnia 2017 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu ustawy 

Działając na podstawie art. 75 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.) Rada Nadzorcza 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi , na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii 
Sejmu z dnia 24 listopada 2017 r. o zaopiniowanie rządowego projektu ustawy - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej opiniuje ten projekt pozytywnie w zakresie dotyczącym ubezpieczeń społecz
nych. 

PRZEWOD 
ZAKłADU 


