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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o ochronie baz danych, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ustawy 

z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – 

Prawo czekowe, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów 

innych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji podnosi, że celem zaproponowanych zmian jest poprawa zapisów 

ustawy o ochronie baz danych, ustawy o języku polskim oraz ustawy – Prawo wekslowe 

i ustawy – Prawo czekowe, poprzez uwzględnienie w ich treści aktualnych pojęć. 

Wymienione ustawy w obecnym brzmieniu posługują się nieaktualnymi określeniami 

„Bank Polski”, „bankier”, „państwowe i samorządowe zakłady kredytowe i kasy 

oszczędności” lub nie uwzględniają uchwalonych później aktów prawnych, które odnoszą 

się do treści kwestionowanych przez wnioskodawcę ustaw. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 

ze zm.), w art. 5 stanowi, że z ochrony korzystają bazy danych, których: 

1)  producent jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo ma na jej terytorium 

swoją siedzibę, 

2)  producent jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium 

Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), 

3)  producent jest osobą prawną założoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), posiadającą siedzibę i zakład główny wykonywania działalności na 

terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA); jeżeli producent posiada tylko siedzibę na terytorium 

Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
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Handlu (EFTA), jego działalność musi być istotnie i trwale związana z gospodarką państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA), 

4)  ochrona wynika z umów międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich 

określonych, 

5)  producent jest podmiotem niewymienionym w pkt 14 i jest przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo działalności gospodarczej. 

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 

ze zm.), w art. 12 ust. 1 stanowi, że instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach 

używania języka polskiego jest Rada Języka Polskiego, działająca jako komitet 

problemowy w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii 

Nauk. 

Nie rzadziej niż co dwa lata Rada przedstawia Sejmowi i Senatowi sprawozdanie 

o stanie ochrony języka polskiego (ust. 2). 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160), 

w art. 48 wskazuje, że posiadacz wekslu może żądać od zobowiązanego zwrotnie: 

1)  nieprzyjętej lub niezapłaconej sumy wekslowej wraz z odsetkami, jeżeli je 

zastrzeżono; 

2)  odsetek od wysokości sześć od sta (tj. 1/6%), a przy wekslach, wystawionych 

i płatnych w Polsce, odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia płatności; 

3)  kosztów protestu, dokonanych zawiadomień, tudzież innych kosztów; 

4)  prowizji komisowej, która w braku umowy wynosi jedną szóstą od sta (tj. 1/6%) 

od sumy wekslowej i nie może przekroczyć tej stopy. 

W przypadku zwrotnego poszukiwania przed płatnością będzie potrącone dyskonto 

od sumy wekslowej. Dyskonto oblicza się według stopy dyskontowej Banku Polskiego 

w dniu zwrotnego poszukiwania w miejscu zamieszkania posiadacza. 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 462), 

w art. 54 wskazuje: wyraz „bankier” w rozumieniu prawa niniejszego oznacza: 

a)  państwowe i samorządowe zakłady kredytowe i kasy oszczędności; 

b)  przedsiębiorstwa bankowe z wyjątkiem kantorów wymiany i zakładów 

zastawniczych. 
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1 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html 

PRACE LEGISLACYJNE: 

Do Sejmu 7 grudnia 2018 r. wpłynęła tożsama petycja tego autora (BKSP-145-

456/18), którą 21 grudnia 2018 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Definicja przedsiębiorcy, ujęta w art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (weszła w życie 30 marca 2018 r.) podaje, że przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także 

wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

W odniesieniu do wniosków legislacyjnych dotyczących nieaktualnych odesłań do 

przepisów ustaw bankowych, w tym powstania Narodowego Banku Polskiego, 

przypomnienia wymaga, że NBP rozpoczął działalność w 1945 r. jako bank państwowy 

pod nadzorem ministra skarbu. Początkowo NBP przyjął zasady skopiowane ze statutu 

Banku Polskiego. Zakładano, że będzie on bankiem emisyjnym, nieangażującym się 

w bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw. Jednak szybko gospodarka nakazowo-

rozdzielcza zasadniczo zmieniła rolę NBP i pieniądza. Kontrolę finansową i bezpośrednie 

finansowanie górnictwa, hutnictwa i przemysłu włókienniczego powierzono NBP na 

początku 1946 r.
1
 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1997 r. – Prawo bankowe utraciła moc z dniem 1 stycznia 

1998 r. za wyjątkiem art. 121 ust. 2 i 3, odnoszącym się do dalszego obowiązywania 

przepisów wykonawczych dotyczących kredytów i oprocentowania kredytów udzielanych 

na cele budownictwa mieszkaniowego, osobom prawnym i fizycznym na działalność 

w zakresie produkcji rolnej, osobom fizycznym: na zagospodarowanie, młodych małżeństw 

i osób samotnie wychowujących dzieci, dla inwalidów na zakup wózków i samochodów 

inwalidzkich.  


