
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 15 lutego 2018 r. 

w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców  

oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 

2018 r. ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 

dotyczące działalności gospodarczej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Ustawa z dnia … – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. ...) wchodzi w życie po 

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 5a, który wchodzi w życie 

z dniem 1 lutego 2019 r.”, 

b) w ust. 2, 3 i 4 wyrazy „z dniem 1 marca 2018 r.” zastępuje się wyrazami „po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia”; 

2)  w art. 1 w ust. 2 skreśla się pkt 2; 

3)  w art. 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 12 w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) współpracować z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz 

należeć do nich, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną, a także 

tworzyć za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra 

właściwego do spraw gospodarki swoje przedstawicielstwa zagraniczne; 

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 
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certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia;”;”; 

4)  w art. 23 w pkt 3, w art. 12b w ust. 2 wyrazy „dni od dnia podjęcia” zastępuje się 

wyrazami „dni roboczych od dnia wszczęcia”; 

5)  w art. 24: 

a) w pkt 4, w pkt 5,  

b) w pkt 9 w lit. c, w ust. 10–13 

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

przedsiębiorców” zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”; 

6)  w art. 27: 

a) w pkt 2, w pkt 5, 

b) w pkt 5, w ust. 5a–5d 

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

przedsiębiorców” zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”; 

7)  w art. 28 w pkt 2, w art. 36a skreśla się wyrazy „spełniających warunki udzielenia 

koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją”; 

8)  po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 

491, z późn. zm.) w art. 11n ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący 

mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy 

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

i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Biuro kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.”.”; 
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9)  w art. 39 w pkt 4 w lit. a, w pkt 7 po użytym dwukrotnie wyrazie „organizatora” dodaje 

się wyraz „kształcenia”; 

10)  w art. 41 w pkt 4, w art. 75af ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, 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.”; 

11)  w art. 41 w pkt 6, w art. 83ac w ust. 1 wyraz „których” zastępuje się wyrazem „którym”; 

12)  w art. 46 w pkt 5, w ust. 1 wyrazy „na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców” zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”; 

13)  w art. 47 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 119zg w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

… – Prawo przedsiębiorców,”;”; 

14)  w art. 50: 

a) w pkt 2  w lit. a: 

– w ust. 1d wyrazy „na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą – Prawo 

przedsiębiorców”,” zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”, 

– w ust. 1e i 1f wyrazy „na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców” 

zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej”, 

b) w pkt 2 w lit b, w ust. 1k po wyrazach „mowa w” dodaje się wyrazy „art. 16b ustawy 
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z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2336 i …) i”, 

c) w pkt 4, w ust. 3 i 4 wyrazy „na podstawie przepisów ustawy – Prawo 

przedsiębiorców” zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”; 

15)  w art. 64, w pkt 11 wyraz „nabywającą” zastępuje się wyrazem „nabywających”; 

16)  w art. 71 w pkt 21 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „w pkt 2” zastępuje się 

wyrazami „w pkt 1”; 

17)  skreśla się art. 81; 

18)  w art. 88: 

a) w pkt 1, w lit. f  po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 16b ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2336 i …) lub”, 

b) w pkt 2, w lit. f  po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 16b ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub”; 

19)  w art. 93: 

a) w pkt 1, w ust. 3 wyrazy „na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …)”,  

b) w pkt 2, w pkt 1 wyrazy „na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców”,  

c) w pkt 3, w ust. 7a wyrazy „na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców” 

– zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej”; 

20)  w art. 98 w pkt 5, w pkt 3 wyrazy „, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 

przedsiębiorców,” zastępuje się wyrazami „na podstawie przepisów dotyczących 
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zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”; 

21)  w art. 101 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1a skreśla się wyrazy „lub przepisów o ubezpieczeniach 

społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników”; 

22)  w art. 112 w pkt 2 w lit. b, w ust. 2 wyrazy „albo data zaprzestania wykonywania 

działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7” zastępuje się wyrazami 

„data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6 i 7, albo data wpisu w rejestrze, o którym mowa w ust. 1a”; 

23)  w art. 127: 

a) w pkt 1, w lit. e po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 16b ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2336 i …) lub”,  

b) w pkt 2, w lit. e po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 16b ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub”; 

24)  w art. 172: 

a) w pkt 1, w lit. e po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 16b ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2336 i …) lub”,  

b) w pkt 2, w lit. e po wyrazach „w rozumieniu” dodaje się wyrazy „art. 16b ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub”; 

25)  w art. 184 w pkt 4, w ust. 1a wyrazy „na zasadach określonych w ustawie z dnia 

26 stycznia 2018 r. – Prawo przedsiębiorców” zastępuje się wyrazami „na podstawie 

przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.”; 

26)  po art. 186 dodaje się art. 186a w brzmieniu: 

„Art. 186a. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 138) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący 

mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy 

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

i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez SOP kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury.”.”; 

27)  po art. 188 dodaje się art. 188a w brzmieniu: 

„Art. 188a. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …): 

1) w art. 22 uchyla się pkt 1; 

2) w art. 55 w pkt 3 skreśla się wyrazy „art. 22 pkt 1,”.”; 

28)  po art. 206 dodaje się art. 206a w brzmieniu: 

„Art. 206a. Do dnia 31 grudnia 2018 r., przedsiębiorca do wniosku o wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może dołączyć 

zgłoszenia, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, 

jeżeli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.”; 

29)  w art. 230 skreśla się użyte po raz pierwszy wyrazy „art. 10 ust. 5 i” oraz skreśla się 

wyrazy „odpowiednio art. 10 ust. 5 i”; 

30)  w art. 232 wyrazy „art. 40” zastępuje się wyrazami „art. 41”; 

31)  art. 233 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 233. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 184, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.; 

2) art. 185, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.; 

3) art. 187, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.”. 

  

 MARSZAŁEK SENATU 
 

 

 

 Stanisław KARCZEWSKI



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. Senat rozpatrzył ustawę – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 

gospodarczej i uchwalił do niej 31 poprawek. 

Poprawki nr 1, 22, 27 i 31 korelują ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z ustawą z dnia 26 

stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych 

ustaw oraz ustawą – Prawo przedsiębiorców. Poprawki te wiążą się w szczególności 

z poprawką dodającą ust. 5a do art. 24 ustawy – Prawo przedsiębiorców. W poprawkach nr 1 

i 31 uwzględniono, że uchwalenie przez Senat zmian do ustaw w ramach pakietu 

„Konstytucja Biznesu” wymagało będzie zmiany terminu wejścia w życie tych ustaw. Senat 

uznał, że wystarczający będzie 30-dniowy okres vacatio legis. 

Poprawki nr 2 i 28 są konsekwencją poprawki nr 1 do ustawy o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Skreślają 

one odrębny termin wejścia w życie przepisów dotyczących zgłoszeń pracowników do 

ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz dodają przepis przejściowy, zgodnie z którym 

– do końca 2018 r. – przedsiębiorca będzie mógł do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć 

zgłoszenie do ubezpieczenia, jeśli jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia. 

W związku z charakterem zmian wprowadzanych w ustawie (kwestie terminologii) 

zasadnym, w ocenie Senatu, jest znowelizowanie również art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o izbach 

gospodarczych w celu ujednolicenia terminologii tej ustawy i dostosowania jej do ustawy 

o działach administracji rządowej (poprawka nr 3). 

Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza w art. 49 ust. 1 termin 3 dni roboczych od 

dnia wszczęcia kontroli na doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Termin 

3 dni roboczych jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy niż termin 3 dni, dlatego Senat 

uchwalił poprawkę nr 4. Ponadto poprawka ujednolica terminologię ustawy. 

Poprawki nr 5, 6, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24 i 25 mają na celu wyeliminowanie 

wątpliwości interpretacyjnych w zakresie przepisów, które odnoszą się do zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej. Uchwalając poprawki wzięto pod uwagę, iż 

w następstwie uchwalenia ustaw w ramach pakietu „Konstytucja Biznesu” problematyka 
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zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, inaczej niż obecnie, będzie regulowana 

trzema aktami (ustawą – Prawo przedsiębiorców, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników). 

Poprawka nr 7 doprecyzowuje przepis tak, aby nie budziło wątpliwości, że 

w odniesieniu do postępowania przetargowego w sprawach udzielenia koncesji na 

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych nie następuje zmiana obecnego 

stanu prawnego. 

Poprawki nr 8, 13 i 26 wprowadzają właściwe odesłanie do ustawy – Prawo 

przedsiębiorców, w nienowelizowanych przepisach, które odsyłają do ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

Poprawka nr 9 ujednolica terminologię ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

W ustawie mówi się o organizatorze kształcenia, a nie o organizatorze. 

Mając na względzie, że treść art. 75af ust. 5 dodawanego do ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym jest analogiczna do treści dodawanego do art. 83b ust. 2b (art. 41 pkt 7 ustawy – 

Przepisy wprowadzające; oba przepisy dotyczą sytuacji, w której przedsiębiorca wpisany jest 

do więcej niż jednego rejestru działalności regulowanej), dążąc do zapewnienia konsekwencji 

w zakresie sposobu wyrażania analogicznych norm i wyeliminowania tym samym 

wątpliwości interpretacyjnych oraz kierując się koniecznością zapewnienia należytej 

komunikatywności tekstu normatywnego, proponuje się, aby art. 75af ust. 5 został 

sformułowany analogicznie do art. 83b ust. 2b (poprawka nr 10). 

Poprawki nr 11 i 15 mają charakter redakcyjny. Eliminują one błąd językowy. 

W art. 71 w pkt 21 w poleceniu nowelizacyjnym błędnie wskazano przepis, w którym 

ma być dokonana zmiana – nowelizowany jest przepis art. 96a ust. 10 pkt 1 lit. d ustawy – 

Prawo farmaceutyczne (poprawka nr 16). 

Przepis art. 81 ma na celu znowelizowanie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 

23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w celu przyznania Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców uprawnienia do występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami 

w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych 

dotyczących działalności gospodarczej. W związku z tym, że „nowa” ustawa o Sądzie 

Najwyższym wejdzie w życie 3 kwietnia 2018 r., mając jednocześnie na uwadze modyfikację 

terminu wejścia w życie pakietu ustaw składających się na tzw. „Konstytucję Biznesu”, 
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niezasadne jest wprowadzanie zmian w aktualnie obowiązującej ustawie o Sądzie 

Najwyższym (poprawka nr 17). 

 Przepis art. 230 utrzymuje czasowo w mocy przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Rozwiązanie to należy 

uznać za błędne z tego powodu, że nie uwzględnia, iż rozporządzenie wydane na podstawie 

art. 10 ust. 5 utraciło moc z dniem 31 grudnia 2017 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 

grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo 

energetyczne. Do tej pory nie zostało wydane nowe rozporządzenie (poprawka nr 29). 

W przepisie czasowo utrzymującym w mocy dotychczasowe rozporządzenie wydane na 

podstawie art. 19 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

błędnie podano, że nowe przepisy wykonawcze będą wydane na podstawie art. 40 ustawy 

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych 

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie (prawidłowo) na 

podstawie art. 41 tej ustawy (poprawka nr 30). 

 

 


