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I. Wstęp 
 

Niezbędnym warunkiem powodzenia i dobrobytu jest wolność, zwłaszcza wolność 
gospodarcza. Aby pozwolić na pełny rozwój przedsiębiorczości, ludzie muszą mieć 
zagwarantowane maksimum wolności. 

Poczucie swobody, brak skrępowania i przyjazne otoczenia wyzwalają pozytywne siły 

do zagospodarowania kaŜdej wolnej przestrzeni. Oddając inicjatywę w ręce obywateli 

państwo moŜe ograniczyć zakres strategicznych celów, zmniejszyć ilość priorytetów, 

zrezygnować z wielu kierunków działań. W efekcie „mniejsze” państwo będzie mogło 

nieporównanie lepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków niŜ „[za] duŜe” państwo, lepiej 

znaczy efektywniej i taniej. 

Likwidacja barier i zmniejszanie ograniczeń jest najlepszym, często bezkosztowym 

sposobem na wyzwolenie sił i mechanizmów rozwojowych. Dlatego Rząd podjął się 
ograniczenia sfery regulacyjnej państwa. Tylko tak będzie moŜliwa likwidacja 

niekompetencji w administracji publicznej, a przez to zmniejszanie skali korupcji i 

zwiększanie sfery wolności obywateli, w tym wolności gospodarczej. Takie podejście jest 

podstawą zmiany filozofii tworzenia prawa i co waŜne tworzenia innej relacji na linii państwo 

a obywatel. 

Normy prawne powinny odnosić się jedynie do tego, co miałoby być z jakichś 
powodów ograniczone lub zakazane, a nie regulować to, co ma być dozwolone. Dlatego Rząd 

spełnia obietnicę wolności gospodarczej w Polsce.  

Jednym z filarów nowego podejścia do tworzenia prawa jest zaufanie państwa do 

obywatela. Obywatel nie moŜe być traktowany z góry podejrzliwie, co w praktyce objawia się 
Ŝądaniem udowodnienia przez obywatela „niewinności” juŜ przy pierwszym kontakcie. 

PrzedłoŜony projekt to zmienia – na przykład, obywatel zamiast udowadniać dokumentami 

określony stan faktyczny lub prawny, będzie mógł składać oświadczenie zamiast 

zaświadczeń. To będzie nowa zasada. Tą drogą zostanie zbudowana w Polsce kultura 

oświadczeń, w miejsce uciąŜliwej, nieuzasadnionej i kosztownej pod kaŜdym względem 

kultury zaświadczeń.  

Propozycje zawarte w projekcie ustawy bezpośrednio przyczynią się do budowy 

„sprawnego państwa” w Polsce, jednego z dziesięciu wyzwań jakie zidentyfikowano w 

strategii Polska 2030
1
. W dziedzinie prawa gospodarczego realizacja Strategii jest zatem 

rozpoczęta od razu od zmian odwaŜnych, w wielu dziedzinach wręcz rewolucyjnych. Polska 

gospodarka nie moŜe bowiem dłuŜej czekać. Nie stać nas na małe kroki i marnowanie 

kolejnych lat. 

 

Trwający obecnie światowy kryzys gospodarczy wpływa istotnie na sytuację w 

Polsce, stanowiąc zagroŜenie dla rozwoju całej gospodarki. Istnieje co najmniej kilka 

problemów, które w sposób ewidentny rzutują na sferę realnej gospodarki. Dotyczy to m.in.: 

pogorszenia perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego (w tym popytu na rynkach 

naszych największych partnerów), problemów w zakresie finansowania potrzebnej akcji 

kredytowej, pogorszenie sytuacji firm działających w Polsce w związku z ograniczeniem 

dostępu do finansowania zewnętrznego.  

 

Skala kryzysu na rynkach finansowych oraz jego konsekwencje dla partnerów 

gospodarczych Polski spowodują, Ŝe wzrost gospodarczy w 2009 roku i latach następnych 

                                                 
1
 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2009. www.polska 2030.pl 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 6

będzie wyraźnie niŜszy od notowanych w ostatnich trzech latach. Znaczną niepewnością 
obarczone jest takŜe przewidywanie co do długości spowolnienia gospodarczego. 

 
W 2009 r. uwarunkowania prognozy dla Polski w związku z sytuacją zewnętrzną, 

będą zaleŜały od perspektyw wzrostu popytu krajowego, czyli konsumpcji gospodarstw 

domowych oraz dynamiki nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.  

 
Pomimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej fundamenty polskiej gospodarki 

pozostają jednak nadal stabilne, jednak skala kryzysu na rynkach finansowych oraz jego 

konsekwencje dla partnerów gospodarczych Polski skłaniają do podjęcia działań, które 

zniwelują lub przynajmniej ograniczą negatywne skutki kryzysu z jakim przyszło się nam 

zmierzyć.  
 

Do takich działań naleŜy inicjatywa realizowana przez ustawy „Pakietu na rzecz 

przedsiębiorczości” upraszczania prawa gospodarczego zainicjowana i kontynuowana obecnie 

w ramach projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców. 

 

Obowiązujące przepisy w wielu przypadkach naruszają  proporcję między zakresem 

ograniczeń nakładanych na przedsiębiorcę, a przysługującą mu na gruncie Konstytucji 

wolnością działalności gospodarczej. NaleŜy zatem dokonać ponownej ewaluacji chronionych 

przez państwo w poszczególnych ustawach wartości, mając na uwadze potrzebę likwidacji 

zbędnych barier podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Stopień interwencji 

państwa odpowiadać musi wymogom bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i Ŝycia 

ludzi oraz dbałości o środowisko naturalne, musi jednak teŜ uwzględniać słuszne interesy 

przedsiębiorców.  
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W okresie 2004–2006, rentowność brutto małych przedsiębiorstw prywatnych i 

prywatnych średnich była niŜsza niŜ rentowność duŜych firm prywatnych. To samo dotyczy 

rentowności netto. Jednak w poszczególnych sekcjach gospodarki, sytuacja przedsiębiorstw 

prywatnych w 2006 r. była o wiele bardziej zróŜnicowana. Prywatne przedsiębiorstwa duŜe 

wykazywały najwyŜszą rentowność obrotu brutto w 4 sekcjach (Górnictwo i kopalnictwo, 

Hotele i restauracje, Transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz Pozostała 

działalność usługowa) na 12 badanych, a w sekcji Przetwórstwo przemysłowe duŜe firmy 

dzieliły prymat pod względem rentowności brutto z firmami małymi. Małe prywatne 

przedsiębiorstwa wykazywały najwyŜszą rentowność brutto w trzech sekcjach (Budownictwo, 

Handel i naprawy oraz Ochrona zdrowia), a w pozostałych czterech sekcjach najwyŜszą 
rentownością wyróŜniały się przedsiębiorstwa średniej wielkości. 

 

 

1. Działania Rządu 
 

Projektowane propozycje zmian obowiązujących ustaw, dotyczą szerokiego spektrum 

działalności gospodarczej. W swoim zamierzeniu mają one przynieść korzystny skutek nie 

tylko gospodarce, ale przede wszystkim przedsiębiorcom.  
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 NajwaŜniejszą do tej pory inicjatywą w zakresie poprawy warunków wykonywania 

działalności gospodarczej w Polsce jest przygotowany w Ministerstwie Gospodarki rządowy 

Pakiet na rzecz przedsiębiorczości. Projekty ustaw realizowane w ramach Pakietu mają na 

celu wzmocnienie zaufania państwa do obywatela i pozwalają na pobudzenie 

przedsiębiorczości w Polsce.  

 

Ze wszystkich ustaw dotychczasowych Pakietu warto wskazać na kilka 

najwaŜniejszych:  

1. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - zrealizowano następujące cele: 

1) umoŜliwiono przedsiębiorcom zawieszanie działalności gospodarczej,  

2) rozszerzono, poza prawo podatkowe, moŜliwość wydawania wiąŜących 

interpretacji na wszystkie obowiązki publiczno-prawne,  

3) upraszcza i ułatwia zakładanie działalności gospodarczej poprzez 

wprowadzenie tzw. „jednego okienka”, jako przejściowej formy rejestracji 

działalności gospodarczej, 

4) wprowadza prawo rozpoczynania działalności gospodarczej juŜ po złoŜeniu 

wniosku o wpis do ewidencji a nie po zarejestrowaniu, 

5) wprowadza radykalną reformę w zakresie ewidencjonowania przedsiębiorców 

realizując koncepcję tzw. „zero okienka”. Poprzez to tworzy nowoczesne ramy 

udostępniania podstawowych informacji o przedsiębiorcach w ramach Centralnej 

Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, 

6) ogranicza i porządkuje kwestie kontrolowania przez organy administracji 

publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorców, 

7) wprowadzono zasadę, iŜ organy administracji publicznej nie mogą odmówić 
przyjęcia wniosku niekompletnego, a takŜe Ŝądać dokumentów nieprzewidzianych 

prawem. 

   

2. ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa - wprowadza domniemanie 

uczciwości podatnika. Zakłada m.in., Ŝe jeśli wystąpi podejrzenie naruszenia prawa, 

obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji tych podejrzeń, dopóki nie 

zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie będzie 

zobowiązany więc np. do zapłaty podatku, na podstawie nieostatecznej decyzji nie 

tylko pierwszej, ale takŜe drugiej instancji (chyba, Ŝe został nałoŜony rygor 

natychmiastowej wykonalności). Wprowadza równieŜ obowiązek wcześniejszego 

zawiadamiania podatnika o planowanej u niego kontroli. 

 

3. ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (upadłość 
konsumencka) - wprowadziła moŜliwość upadłości osoby fizycznej nie będącej 

przedsiębiorcą. Jest szansą dla dłuŜników, którzy bez swojej winy stali się 
niewypłacalni. Beneficjentami nowych rozwiązań będą równieŜ przedsiębiorcy – 

wierzyciele niewypłacalnych dłuŜników. 

 

4. ustawa o partnerstwie publiczno–prywatnym (PPP) – pierwsza w polskim 

systemie prawa ustawa opracowana na modelu anglosaskim. Ustawa wyeliminowała 

zbędne obciąŜenia administracyjne oraz zlikwidowała nadmierne ograniczenia. 

Realnie nowy akt znoszący zakazy i nakazy. 

  
5. ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości – ułatwia małym i średnim 

przedsiębiorcom rozliczenia z fiskusem. Podnosi próg obowiązku prowadzenia pełnej 

księgowości w małej firmie z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.  
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6. ustawa o zmianie ustawy Prawo dewizowe i Kodeks cywilny – wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom przedsiębiorców w związku ze zmianami kursu polskiej złotówki 

wobec walut obcych. Znosi zasadę walutowości w Polsce. Wprowadza moŜliwość 
rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niŜ polski złoty,                  

bez obowiązku uzyskania zezwolenia Prezesa NBP. Ułatwi to rozliczenia, bez 

konieczności biurokratycznego i kosztownego przeliczania obcych walut na polską 
złotówkę, przyczyni się takŜe do zmniejszenia ryzyka kursowego.  

 

7. ustawa o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych – eliminuje nakaz 

przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną oraz obniŜa poziom obowiązkowego 

kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50.000 zł do 

5.000 zł, a w spółce akcyjnej z 500.000 zł do 100.000 zł. 

 

8. ustawa o zmianie ustawy o izbach gospodarczych – zwiększa swobodę 
samoorganizowania się przedsiębiorców w izbach gospodarczych. Ponadto umoŜliwia 

oddziałom izb lepsze prowadzenie działalności statutowej takŜe poprzez stworzenie 

moŜliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez jednostki terenowe izb. 

 

9. ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego – wzmacnia prawo do 

obrony między innymi przez wprowadzenie wyraźnego obowiązku poinformowania 

zatrzymanego o prawie do skorzystania z pomocy adwokata. Wyeliminowano 

moŜliwość przeciągania tymczasowego aresztowania na długie miesiące, a niekiedy 

lata.  

 

10. ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości –

poszerza zakres działań PARP w obszarze wdraŜania funduszy unijnych. Agencji 

powierzono nowe zadania dotyczące: działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro, małych i średnich firm             

oraz analizy barier rozwoju przedsiębiorczości. 

 

11. ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – wzmacnia 

działania na rzecz wzrostu inwestycji. PodwyŜszyła limit łącznych obszarów stref do 

20 tys. ha. Podmiotem opiniującym wniosek o utworzenie strefy będzie zarząd 

województwa, a więc samorząd, a nie jak do tej pory wojewoda.  

 

12. ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – ma na celu 

stymulację wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zwiększa moŜliwości 

wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych środkami prywatnymi. Na przykład 

przewidziany ustawą tzw. kredyt technologiczny udzielany będzie firmom przez banki 

komercyjne, ale w jego częściowej spłacie, w postaci premii technologicznej, będzie 

udział miał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.  

 

 

2. Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców 

 

Kolejnym projektem legislacyjnym Rządu składającym się na „Pakiet na rzecz 

przedsiębiorczości”, mającym walor nie tylko w zakresie zmniejszania administracyjnych 

barier prowadzenia działalności gospodarczej, ale teŜ charakter antykryzysowy jest projekt 
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ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 

Projekt ten jest efektem połączenia prac nad trzema projektami roboczymi tzw. ustawą 
dereglamentacyjną oraz tzw. ustawą derogacyjną, a takŜe ustawą o kulturze oświadczeń. 

W przedmiotowym projekcie uwzględniono wiele postulatów - zgłaszanych przez 

stowarzyszenia obywateli i organizacje gospodarcze – w zakresie ułatwiania kontaktów z 

administracją publiczną, w tym prowadzenia działalności gospodarczej.  

Jednym z celów projektu jest ograniczenie liczby reglamentacji działalności 

gospodarczej (koncesji, zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej, licencji, zgód) poprzez 

eliminację lub zmianę obowiązującego reŜimu na mniej restrykcyjny.  

 

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców został przygotowany po bezprecedensowym, kompleksowym przeglądzie 

polskiego prawa gospodarczego. W sumie przeanalizowano aŜ 205 ustaw (Załącznik 1). W 

wyniku tej analizy w projekcie zaproponowano nowelizację 98 ustaw (Załącznik 2).  

To oznacza, Ŝe projekt ustawy wraz z pozostałymi ustawami „Pakietu dla 

przedsiębiorczości” stanowi pierwszą od początku lat dziewięćdziesiątych prawdziwą, spójną 
reformę prawa gospodarczego.  

 

 

II. Działalność gospodarcza w systemie prawa polskiego 
 

Fundamentalne znaczenie dla ukształtowania treści podstawowych pojęć z zakresu 

prawa gospodarczego ma ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), zwana dalej „u.s.d.g.”. Ustawa ta określa 

ogólne ramy dla podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na 

terytorium RP (art. 1 u.s.d.g.). 

Pojęcie działalności gospodarczej u.s.d.g. formułuje bardzo ogólnie, stwierdzając, Ŝe 

działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, 

usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŜ, a takŜe 

działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 u.s.d.g.).  

Podstawowymi wyznacznikami pojęcia działalności gospodarczej, potwierdzonymi 

orzecznictwem Sądu NajwyŜszego
2
, są: 

- wykonywanie tej działalności jako działalności wytwórczej, budowlanej, 

handlowej, usługowej albo jako działalności zawodowej, 

- wykonywanie jej w sposób zorganizowany i ciągły, 

- wykonywanie jej w celach zarobkowych oraz 

- na własny rachunek prowadzącego. 

 

Wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek koresponduje z 

określoną w art. 4 u.s.d.g. definicją przedsiębiorcy i oznacza działalność podmiotu w imieniu 

własnym i na własne ryzyko. 

 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ u.s.d.g. wprowadza takŜe katalog działalności, które nie są 
traktowane jako działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 3 u.s.d.g. przepisów ustawy nie 

stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i 

                                                 
2
 Por. Uchwała SN z dnia 21 kwietnia 1989 r., III CZP 24/89, OSNC 1990/3/45, z glosą aprobującą: Weiss I. 

OSP 1001/2/39; wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., I UK 80/05, OSNP 2006/19-20/309; wyrok SN z dnia 21 

lutego 2007 r., I CSK 450/06, LEX nr 274205; wyrok SN  z dnia 4 stycznia 2008 r., I UK 208/07, LEX nr 

442841. 
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hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a takŜe 

wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaŜy posiłków domowych i świadczenia w 

gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. 

 

 

 1. Pojęcie przedsiębiorcy 
 
 Wprowadzone ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej pojęcie 

podmiotu gospodarczego budziło szereg kontrowersji, zwłaszcza w zakresie dotyczącym 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Kategoria podmiotu 

gospodarczego okazała się niejasna i w praktyce powodowała powstawanie licznych 

problemów prawnych, czego przykładem jest problem podmiotowości prawnej spółek 

cywilnych i zasad ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym.  

 Pojęcie przedsiębiorcy zostało wprowadzone przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 

późn. zm.). Zmiana polegała na wprowadzeniu w miejsce dotychczas funkcjonującego pojęcia 

„podmiotu gospodarczego” pojęcia „przedsiębiorcy”. Faktyczne konsekwencje prawne 

wprowadzenie nowego pojęcia rodzi od dnia 1 stycznia 2001 r., czyli po dniu wejścia w Ŝycie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  

 Obowiązująca u.s.d.g. definiuje przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną i 

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną jeŜeli wykonują we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców 

uznaje się takŜe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 

gospodarczej (art. 4 u.s.d.g.). 

 

 Z wolności gospodarczej moŜe korzystać obywatel, który zamierza podjąć i 

wykonywać działalność gospodarczą. Z chwilą podjęcia działalności zyskuje on status 

przedsiębiorcy. 

 
2. Wolność gospodarcza 
 
 Pojęcie wolności (działalności gospodarczej) naleŜy odróŜnić od pojęcia prawa 

podmiotowego, z którego moŜna wywieść uprawnienia np. prawa do emerytury, zasiłku.  

 Wolność to kategoria uprawnień jednostki/podmiotu, która ma na celu zapewnienie jej  

sfery wolnej od ingerencji państwa. W sferze określonej jako wolność jednostka/podmiot jest 

uprawniona do podejmowania decyzji, zachowań i działań określonych przez własną wolę 
jest to więc waŜne dobro podlegające ochronie. 

Natomiast do powstania prawa (uprawnienia) konieczna jest norma kreująca je. Bez 

normy nie ma osób uprawnionych, ani zobowiązanych. Do istnienia wolności nie jest 

konieczny obowiązek świadczenia po stronie innych podmiotów, a prawo moŜe być 
niezbędne tylko dla jej zagwarantowania i ograniczenia. 

   

Przed II Wojną Światową zasada ta została wyraŜona w rozporządzeniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. Nr 53, poz. 468, z 

późn. zm.), którego art. 3 stanowił, iŜ prowadzenie przemysłu jest wolne i dozwolone 

kaŜdemu, o ile rozporządzenie niniejsze nie przewiduje w tym względzie wyjątków lub 
ograniczeń.  

 Po transformacji ustrojowej, zasadę wolności gospodarczej podnosi się do rangi 

podstawowej zasady ustrojowej. Wyrazem tego było umieszczenie jej w 1989 r. w rozdziale 1 
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„Podstawy ustroju politycznego i gospodarczego”, pozostawionych w mocy przepisów 

Konstytucji RP z 22 lipca 1952 r. Zgodnie z ówczesnym art. 6 „Rzeczpospolita Polska 

gwarantuje swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności; ograniczenie 

tej swobody moŜe nastąpić jedynie w ustawie” (Dz. U. Nr 75, poz. 444). 

  

Zasada wolności działalności gospodarczej obecnie jest określona w art. 20 

Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 i z 2006 r. Nr 200, poz. 1471), 

który stanowi, iŜ społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności 

gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konsekwencją konstytucyjnej normy jest art. 6 u.s.d.g. według, którego podejmowanie, 

wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla kaŜdego na 
równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Zasada 

wolności działalności gospodarczej znajduje takŜe odzwierciedlenie w art. 22 Konstytucji RP 

według, którego ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko 

w drodze ustawy i tylko ze względu na waŜny interes publiczny. 

 

3. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej 
 
 WyraŜona w art. 20 Konstytucji RP zasada wolności działalności gospodarczej 

doznaje pewnych ograniczeń, jeŜeli są ku temu uzasadnione powody.  

 Zasadą generalną warunkującą podjęcie kaŜdego rodzaju działalności gospodarczej 

jest: 

- uzyskanie przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym (spółki kapitałowe w organizacji mogą podjąć działalność gospodarczą takŜe przed 

uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców), albo 

- złoŜenie wniosku do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych. 

Osoba fizyczna moŜe podjąć działalność gospodarczą w dniu złoŜenia wniosku o wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej – nowo dodana norma w ramach „Pakietu na rzecz 

przedsiębiorczości” (art. 14 u.s.d.g.). 

 

 W zaleŜności od stopnia regulacji działalności gospodarczej i potrzeby ochrony 

pewnych wartości, u.s.d.g. (oraz ustawa – Prawo działalności gospodarczej) wyodrębnia:  

 

1) ewidencjonowaną działalność gospodarczą,3)
 której podjęcie i wykonywanie jest 

dopuszczalne w dniu złoŜenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

przy czym tego rodzaju działalność gospodarcza jest zastrzeŜona wyłącznie dla 

przedsiębiorców - osób fizycznych (wspólników spółek cywilnych osób fizycznych), 

2) działalność, której podjęcie związane jest z obowiązkiem uzyskania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy przedsiębiorców niebędących 

osobami fizycznymi, 

3) koncesjonowaną działalność gospodarczą,4)
 której podjęcie i wykonywanie zaleŜy od 

uzyskania koncesji, 

                                                 
3
 Zasady wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określone są w art. 7 – 7i ustawy z dnia 19 listopada 

1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.).  
4
 Por. art. 46 – 63 u.s.d.g. 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 13

4) regulowaną działalność gospodarczą,5)
 której podjęcie i wykonywanie zaleŜy od 

spełnienia warunków określonych w odrębnych ustawach oraz uzyskania wpisu w 

rejestrze działalności regulowanej, 

5) działalność gospodarczą objętą zezwoleniem, licencją albo zgodą,6)
 której podjecie i 

wykonywanie jest dopuszczalne po uzyskaniu stosownego zezwolenia (względnie licencji 

lub zgody). 

Pozwolenia organów państwa na prowadzenie reglamentowanej działalności 

gospodarczej mogą mieć róŜny charakter. W związku z tym moŜna rozróŜnić rodzaje 

działalności, których podjęcie uzaleŜnione jest od otrzymania zezwolenia kwalifikowanego – 

koncesji, oraz takie rodzaje działalności, gdzie wystarczy zezwolenie (zwykłe). 

 

3.1. Zezwolenia a koncesje 
 

RóŜnice pomiędzy zezwoleniem a koncesją nie są ostre. Niemniej moŜna próbować je 

wskazać, gdy bierze się pod uwagę zakres władztwa administracyjnego organu 

reglamentacyjnego.  

 

W przypadku koncesji organ koncesyjny zwykle ma m.in. bardzo szeroki zakres 

władzy dyskrecjonalnej, która pozwala mu arbitralnie decydować o przyznaniu lub 

nieprzyznaniu koncesji.  

 

W przypadku zezwolenia, jeŜeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie spełnia wszelkie 

prawem przewidziane wymagania, organ administracyjny właściwy do jego udzielenia ma 

ograniczone moŜliwości wydania decyzji negatywnej. 

 

3.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej 
 

Koncesjonowanie powinno stanowić absolutny wyjątek od zasady wolności 

działalności gospodarczej. Stąd teŜ wyjątki tego typu powinny być wyraźnie wskazane i 

określone w ustawach. Przyczyny wprowadzenia tego typu wyjątków powinny wynikać 
jedynie z: 

- ochrony waŜnego interesu państwa, 

- zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzkiego oraz porządku publicznego,  

- niebezpieczeństwa pojawienia się zjawisk patologicznych zagraŜających ładowi 

publicznemu państwa, 

- konieczności aktywnej kontroli działalności ze względu na naturę prowadzonej 

działalności mogącej stwarzać róŜnego rodzaju niebezpieczeństwa. 

 

Koncesje są decyzjami administracyjnymi. Stanowią kwalifikowaną formę 
zezwolenia, dlatego Ŝe: 

- wydają je z reguły naczelne lub centralne  organy administracji publicznej, 

- dotyczą dziedzin, które dotąd zastrzeŜone były wyłącznie dla państwa, 

- są to dziedziny, których kontrolowanie przez państwo jest wskazane ze względu na 

interes państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia 

lub porządku publicznego, wreszcie ze względu na potrzeby budŜetu państwa (w 

                                                 
5
 Por. art. 64 – 74 u.s.d.g. 

6
 Por. art. 75 u.s.d.g. 
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wielu przypadkach są to dziedziny pozwalające na osiągnięcie znaczących 

dochodów). 

 

3.3. Rodzaje działalności gospodarczej objętej koncesją 
 

Według  art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej tylko w 

sześciu zakresach: 

 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóŜ kopalin, wydobywania kopalin ze złóŜ, 
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, 

w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 

 2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

 3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami 

i energią; 
 4) ochrony osób i mienia; 

 5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 

6) przewozów lotniczych. 

 

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej 

koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw. 

 

Stosownie do art. 47 u.s.d.g. jeŜeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, 

udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu 

naleŜy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej 

wymagającej uzyskania koncesji. 

 

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej 

zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji. 

 

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niŜ 5 lat i nie dłuŜszy niŜ 50 lat, 

chyba Ŝe przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. 

 

Przedmiotem analiz prowadzonych w trakcie prac nad projektem przedmiotowej ustawy 

były koncesje  na poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ kopalin. 

    Z uwagi jednak na procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze (druk nr 1696), zmiany w tym obszarze zostały wyłączone z projektu 

ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Przywołany 

rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze ma na celu usprawnienie 

i odbiurokratyzowanie postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy 

oraz usunięcie barier utrudniających prowadzenie działalności w zakresie geologii i 

górnictwa.  

Projekt wyłącza koncesjonowanie w zakresie poszukiwania i rozpoznawania kopalin 

nieobjętych własnością górniczą7
. 

                                                 
7
 Własność górnicza to kopaliny mające kluczowe znaczenie gospodarcze takie jak złoŜa węglowodorów, węgla 

kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud 

Ŝelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, 

gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, dlatego teŜ uzasadnione jest aby 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóŜ objętych własnością górniczą podlegało obowiązkowi koncesji. 
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Zamiast koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin nieobjętych własnością 
górniczą projekt przewiduje jedynie przedstawienie projektu robót geologicznych. 

Kolejnym uproszczeniem zawartym w projekcie jest umoŜliwienie wydobywania piasków i 

Ŝwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości 

stanowiącej przedmiot prawa jej własności (uŜytkowania wieczystego), bez obowiązku uzyskania 

koncesji. Wymagane jest wyłącznie zawiadomienie starosty. 

 

3.4. Regulowana działalność gospodarcza 
 

JeŜeli przepis odrębnej ustawy stanowi, Ŝe dany rodzaj działalności jest działalnością 
regulowaną w rozumieniu u.s.d.g., przedsiębiorca moŜe wykonywać tę działalność, jeŜeli 

spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w 

rejestrze działalności regulowanej. 

Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność 
gospodarczą, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po 

złoŜeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do 

wykonywania tej działalności. Oświadczenie składa się do organu prowadzącego rejestr 

działalności regulowanej. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji moŜe złoŜyć 
wniosek wraz z oświadczeniem równieŜ we właściwym organie ewidencyjnym, wskazując 

organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. 

Rejestr działalności regulowanej jest jawny. KaŜdy ma prawo dostępu do zawartych w 

nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. 

 Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania 

działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr 

danej działalności. 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy: 

 1) przedsiębiorca złoŜył oświadczenie o spełnianiu warunków niezgodne ze stanem 

faktycznym; 

 2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie; 

 3) stwierdzi raŜące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności 

regulowanej przez przedsiębiorcę. 
 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej moŜe wykreślić wpis 

przedsiębiorcy w rejestrze takŜe na jego wniosek. 

 

Aktualnie przepisy dotyczące reglamentacji róŜnych rodzajów działalności zawarte są 
w 22 ustawach szczegółowych. Ustawy te normują 28 obszarów działalności regulowanej: 

1) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 

1159); 

2) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2008 r. Nr 136, poz. 857); 

3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 

849); 

4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415); 

5) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 

125, poz. 874); 
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6) ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 

271); 

7) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz 
rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 208, poz. 1539, z późn. zm.); 

8) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.); 

9) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673); 

10) ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, 

poz. 1066); 

11) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908); 

12) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

223, poz. 2268); 

13) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 

1800, z późn. zm.); 

14) ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. 

U. Nr 97, poz. 962, z późn. zm.); 

15) ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. 

zm.); 

16) ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.); 

17) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 

późn. zm.); 

18) ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 

110, z późn. zm.); 

19) ustawy z dnia 6 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 57, poz. 602); 

20) ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 
wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.); 

21) ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 

późn. zm.); 

22) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz zmianie Kodeksu 
cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 

1191, z późn. zm.). 

 

 

3.5. Rodzaje działalności gospodarczej objętej zezwoleniem 
 

Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki 

wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a takŜe zasady i 

tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw 

szczególnych, o których mowa poniŜej. 

 
Według art. 75 ust. 1 obowiązującej u.s.d.g. uzyskania zezwolenia wymaga 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach: 

 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
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 2) ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych; 

 3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych; 

 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - w zakresie produkcji 

tablic rejestracyjnych; 

 7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych; 

9) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych; 

10) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych; 

12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach; 

14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków; 

15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych - w 

zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego; 

16) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

18) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie; 

19) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; 

20) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych; 

21) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; 

22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym; 

23) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe; 

24) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

25) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 

26) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach; 

27) ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe - wykonywanie działalności 

związanej z naraŜeniem na działanie promieniowania jonizującego; 

28) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych - prowadzenie 

warsztatu w zakresie określonym w przepisach; 

29) w art. 19a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 

 

3.6.1. Licencje  
 

Według u.s.d.g. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w 

przepisach: 

 1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
- wymaga uzyskania licencji. 

 

3.6.2. Zgody 
 

Według u.s.d.g. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach 

płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 
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tymi systemami – wymaga uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub 

systemu rozrachunku papierów wartościowych. 

 

 

III. Upraszczanie zasad podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej  
 

Poziom regulacji działalności gospodarczej w poszczególnych państwach świata jest 

oceniany m. in. w corocznych raportach Banku Światowego Doing Business. Od pięciu lat 

Bank prezentuje wszechstronną analizę, która od dwóch lat obejmuje ponad 170 krajów. W 

roku 2006 r. Polska znalazła się na 75 miejscu rankingu
8
 łatwości prowadzenia działalności 

gospodarczej (ease of doing business ranking), natomiast w 2007 r. Polska zajęła 76 miejsce 

wśród 178 krajów
9
.  

W rankingu opartym na Indeksie Wolności Gospodarczej Heritage Foundation 2007
10

, 

Polska zajęła 87 miejsce na 161 badanych państw. Fundacja w ubiegłym roku objęła 

badaniami 183 państwa, a wyniki zaprezentowała w formie rankingu uwzględniającego 10 

głównych wskaźników, tj. ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, bariery w 

handlu zagranicznym, polityka fiskalna, wpływ administracji na rozwój gospodarki, polityka 

pienięŜna, moŜliwości inwestycyjne, system finansowy, prawa własności intelektualnej, 

wpływ korupcji na gospodarkę oraz polityka zatrudnienia.  

W rankingu tym za 2007 r. Polska zajęła 82 miejsce (wśród 183 ocenianych krajów) 

oraz 35 miejsce (wśród 43 krajów europejskich). Nisko zostały ocenione moŜliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zwrócono uwagę na ilość dokumentów niezbędnych 

do prowadzenia działalności gospodarczej oraz czas potrzebny na zamknięcie działalności. 

Wysoko oceniona została wolność handlu zagranicznego, która jest na równi z innymi 

gospodarkami państw członkowskich UE. Natomiast poniŜej światowej średniej została 

oceniona polska polityka fiskalna. Podkreślono w szczególności wysokość podatku 

dochodowego oraz podatku od przedsiębiorstw. W porównaniu do poprzedniego rankingu 

spadła takŜe ocena Polski odnośnie udziału administracji w rozwoju gospodarki. Negatywnie 

oceniono wielkość wydatków na administrację oraz procesy prywatyzacyjne.   

 

W rankingu stworzonym na podstawie Indeksu Światowej Wolności Gospodarczej 

Fraser Institute
11

, Polska zajmuje 56 miejsce na 141 uwzględnionych krajów. NaleŜy w tym 

miejscu zauwaŜyć, iŜ przywołane powyŜej rankingi, nie uwzględniają jeszcze działań 
podejmowanych w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, którego kontynuacją jest 

niniejszy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców oraz innych zmian legislacyjnych. 

Pojawiające się w komentarzach mediów i badaniach przedsiębiorców opinie 

wskazują, Ŝe społeczeństwo źle ocenia jakość systemu prawnego w Polsce. Przykładem moŜe 

być raport „Konkurencyjność sektora MSP 2007” przygotowany przez Polską Konfederację 
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Wskazuje on, Ŝe „…regulacje są postrzegane przez 

przedsiębiorstwa – bezpośrednio i pośrednio – jako bariera prowadzenia działalności 

gospodarczej, ograniczenie moŜliwości ich rozwoju”. 

Podobne opinie na temat złej jakości prawa prezentują ośrodki badawcze i eksperci w 

dziedzinie prawa i gospodarki. NaleŜy wymienić raport Rady Legislacyjnej z listopada 2005 

                                                 
8
 Doing Business 2007. Jak reformować. 

9
 Doing Business 2008.  

10
 2007 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation: www.heritage.org/research/features/index/. 

11
 Economic Freedom of the World: 2007 Annual Report www.fraserinstitute.org. 
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r. „Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian”
12

, „Analizę projektów 

ustaw wniesionych do Sejmu IV kadencji”
13

 Sejmowego Biura Analiz i Ekspertyz. 

Sytuacja jest więc powaŜna i wymaga kompleksowego podjęcia zmian tak 

jednostkowych, jak i systemowych. Nie chodzi oczywiście tylko o poprawę pozycji Polski w 

cytowanych rankingach, ale przede wszystkim o zwiększenie łatwości prowadzenia 

działalności, zmniejszenie kosztów z tym związanych oraz poprawę wizerunku Polski za 

granicą. 
Obecne wchodzenie gospodarki międzynarodowej w okres dekoniunktury jest 

ostatnim momentem na podjęcie waŜnych zmian w zakresie odbiurokratyzowania gospodarki.   

 

W państwach Unii Europejskiej podejmowane są działania związane z identyfikacją, 
pomiarem oraz redukcją obciąŜeń administracyjnych. ObciąŜenia administracyjne są to koszty 

ponoszone przez podmioty gospodarcze wynikające z konieczności wypełnienia obowiązków 

informacyjnych nałoŜonych przez prawo. RównieŜ w Polsce dokonuje się przeglądu, pomiaru 

i redukcji obciąŜeń administracyjnych. Pomimo, Ŝe redukcja biurokracji ma duŜy potencjał to  

skoncentrowanie prac jedynie na obciąŜeniach administracyjnych jest niewystarczającym 

podejściem. Mierzenie obciąŜeń administracyjnych jest wyłącznie jednym z elementów 

szacowania obowiązujących i nowych kosztów regulacyjnych. Oprócz obciąŜeń 
administracyjnych przedsiębiorcy ponoszą równieŜ róŜnego typu koszty dostosowawcze. 

Posiadanie wiedzy na temat liczby wydanych licencji, koncesji, zezwoleń i innych 

reglamentowanych form działalności gospodarczej jest jednym ze wskaźników 

stosowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do oceny jakości 

regulacji w danym państwie.  

 Naprawa polskiego prawa gospodarczego poprzez redukcję nadmiernych obciąŜeń 
finansowych i biurokratycznych stanowi, jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, 

kluczowy impuls dla przedsiębiorców i ułatwia przetrwanie okresu dekoniunktury. 

 
Jakość otoczenia regulacyjnego jest dla przedsiębiorców i całej gospodarki 

szczególnie istotna w czasach szybkich i głębokich zmian, wpływających dalekosięŜnie na 

warunki społeczno-gospodarcze. Jest ona jeszcze waŜniejsza w dobie światowego kryzysu 

gospodarczego i spowolnienia polskiej gospodarki. Ograniczona sfera wolności gospodarczej 

oraz wysokie koszty biurokratyczne i finansowe regulacji utrudniają procesy innowacyjne, 

stwarzają zbędne bariery dla handlu i inwestycji, ograniczają efektywność ekonomiczną 
przedsiębiorstw, czyli tych którzy tworzą dobrobyt kaŜdego państwa.  

Polska dotychczas nie była liderem w zakresie wolności gospodarczej i jakości 

przepisów gospodarczych. W tym zakresie w dalszym ciągu jesteśmy oceniani bardzo 

krytycznie zarówno przez międzynarodowe organizacje zajmujące się problematyką 
konkurencyjności i wolności gospodarczej, jak równieŜ przez krajowe podmioty 

gospodarcze
14

. By to zmienić obecny Rząd podjął i realizuje program reformy prawa 

gospodarczego, której filarem jest „ Pakiet na rzecz przedsiębiorczości”. 

 

                                                 
12

 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów Raport „Tworzenie prawa w Polsce – ocena I proponowane 

kierunki zmian”, Warszawa listopad 2005 r. 
13

 „Ustawy 2001 – 2005. Sejm IV kadencji. Proces dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – 

ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji”, prace studialne, Biuro Studiów i Ekspertyz. 
14

 Czarna lista barier dla przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, styczeń 
2008. 
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IV. Dereglamentacja (zmniejszanie obciąŜeń administracyjnych 

przedsiębiorców) 
 

Istotnym zadaniem w procesie przebudowy prawa gospodarczego jest uporządkowanie 

i zmiana zasad reglamentacji, która będzie skutkować uproszczeniem mechanizmów 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.  

 Rząd działaniami resortu gospodarki podjął próbę usystematyzowania wiedzy w tym 

zakresie.  

 Jednym z działań było zidentyfikowanie aktów prawnych nakładających obowiązek 

uzyskania koncesji, licencji, wpisów do działalności regulowanej, zezwoleń, zgód, pozwoleń 
oraz róŜnego rodzaju innych instrumentów reglamentacyjnych stanowiących obciąŜenia w 

podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. 

  Analizą zostało objęte aŜ 205 ustaw (załącznik I). Łącznie zidentyfikowano 129
15

 

ustaw, które nakładają róŜne instrumenty reglamentacyjne. Fundamentalne znaczenie dla 

dereglamentacji mają jednak ustawy regulujące instrumenty, których uzyskanie jest 

warunkiem podjęcia działalności gospodarczej czyli koncesje (z art. 46 u.s.d.g.), zezwolenia, 

licencje, zgody (z art. 75 u.s.d.g.) i rejestry działalności regulowanej.  

 Ustaw regulujących obszary koncesjonowane jest 6
16

, ustaw regulujących zezwolenia 

jest 28
17

, ustaw regulujących uzyskanie licencji jest 2
18

, 1
19

 ustawa reguluje obowiązek 

                                                 
15 129 – liczba ustaw, w których zidentyfikowano róŜnego rodzaju instrumenty reglamentacyjne np. koncesje, 

zezwolenia (zwykłe), zgody, licencje, pozwolenia, rejestry działalności regulowanej (tutaj warunkiem podjęcia 

działalności gospodarczej jest uzyskanie takiego instrumentu lub wpis do rdr) oraz cały szereg pochodnych 

instrumentów reglamentacyjnych, które mogą posiadać podobne nazwy np. licencje, zezwolenia lecz ich 
charakter nie warunkuje podjęcia działalności gospodarczej w danej dziedzinie (np. zezwolenie na wycinkę 
krzewów). 
16

 ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531), ustawa z dnia 4 

lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), ustawa z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221), 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 i policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.), ustawa 

z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696). 
17

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym - w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 

r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych - w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego, ustawa z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawa z dnia 19 lutego 2004 

r. o rybołówstwie, ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, ustawa z dnia 12 września 2002 r. o 

elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, 

ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo 

pocztowe, ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych, ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, ustawa z dnia 28 września 

1991 r. o lasach, ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. 
18

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 
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uzyskania zgody, a 22
20

 ustawy regulują obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności 

regulowanej.  

 Łącznie liczba tych ustaw wynosi 49, w związku z tym, iŜ niektóre ustawy regulują 
kilka form reglamentacji np. koncesje i zezwolenia (ustawa - Prawo lotnicze), zezwolenia i 

działalność regulowaną (ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawa - Prawo o ruchu 

drogowym), zezwolenia, licencje i działalność regulowaną (ustawa o transporcie drogowym). 

 Oprócz tego zidentyfikowano 15 ustaw regulujących tzw. wolne zawody. Z tej liczby 

2 ustawy o zawodzie lekarza oraz o zawodach pielęgniarki i połoŜnej naleŜą takŜe zbioru do 

ustaw regulujących działalność regulowaną. 

Wysoki stopień irytacji wśród przedsiębiorców reglamentacją działalności 

gospodarczej, niskie notowania Polski w rankingach międzynarodowych oraz nadmierna 

liczba często nieuzasadnionych, niepotrzebnych zezwoleń, licencji i długich procedur w tym 

względzie skłonił Rząd do podjęcia działań mających na celu uproszczenie otoczenia 

regulacyjnego w gospodarce.  

 

 
1. Postanowienia projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych 

dla obywateli i przedsiębiorców 
 

1.1. Dereglamentacja i derogacja działalności gospodarczej 
 

 Konsekwencją opisanych wyŜej działań i ustalonego stanu rzeczy jest opracowanie 

projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 

 

                                                                                                                                                         
19

 ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. 
20

 ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159), ustawa z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), ustawa z dnia 18 

grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849), ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415), ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874), ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o 

nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271), ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

208, poz. 1539, z późn. zm.), ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673), ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 

2005 r. Nr 127, poz. 1066), ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268), 

ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), ustawa z 

dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.), ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – 

Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach 

detektywistycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.), ustawa z dnia 6 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki 

i połoŜnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602), ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz 

wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.), ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o 

wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach 

składowych oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, 

poz. 1191, z późn. zm.). 
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Przedmiotem ustawy jest uchylenie lub zmiana przepisów z zakresu reglamentowanej 

działalności gospodarczej, a takŜe działalności, która wymaga uzyskania zezwolenia, licencji 

albo zgody. 

 

Ustawa w części dereglamentacyjnej ma na celu dokonanie wartościowania i 

ograniczenie reglamentacji państwa w zakresie podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie ustaw szczególnych. Opracowanie projektu ustawy było 

poprzedzone analizą i wartościowaniem istniejących w systemie polskiego prawa 

instrumentów reglamentacyjnych. 

Wartościowanie zakresu i celowości reglamentacji działalności gospodarczej w 

ustawach szczegółowych dokonane zostało w oparciu o tzw. drzewo decyzyjne. Przedmiotem 

analizy było znalezienie odpowiedzi na pytania:  

- o powód istnienia danego instrumentu regulacyjnego (dlaczego ustawodawca 

wprowadził daną formę reglamentacji),  

- czy dana forma reglamentacji wynika z regulacji wspólnotowych,  

- czy jest moŜliwość osiągnięcia zamierzonych (uzasadnionych) celów reglamentacji w 

inny sposób. 

 

Analiza została przeprowadzona w oparciu o szczegółowe kryteria, które obejmowały 

następujące elementy: 

- zgodności zakresu regulacji krajowej z wymaganiami prawa wspólnotowego, 

- zasadę proporcjonalności znajdującą odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, 

- ochrony wartości uwzględnionych w ustawach szczegółowych, 

- potrzebę likwidacji zbędnych barier podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej (moŜliwości uproszczenia instrumentu reglamentacji i procedury z 

nim związanej).  

 

Jak wynika z analizy, jedną z najczęstszych wad przepisów określających warunki 

udzielenia zezwolenia jest ich nieprecyzyjny i niedookreślony charakter, powodujący 

uznaniowość decyzji administracyjnej. W niektórych przypadkach, taki uznaniowy i nieostry 

charakter przesłanek wydania zezwolenia jest konieczny z uwagi na potrzebę zapewnienia 

ochrony interesów (bezpieczeństwa) podmiotów korzystających z usług świadczonych w 

ramach reglamentowanej działalności.  

Uznaniowość decyzji administracyjnych, brak jasnych i przejrzystych 

(transparentnych) warunków, na podstawie których takie decyzje są wydawane, moŜe 

niejednokrotnie prowadzić do sytuacji o charakterze korupcyjnym, kryminogennych czy 

tworzenia się szarej strefy na płaszczyźnie obywatel/przedsiębiorca – urzędnik wydający 

decyzje. 

Na krytykę zasługuje nagminne regulowanie w przeszłości w aktach wykonawczych  

nieprzewidzianych ustawą warunków podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej, bez 

odpowiedniego upowaŜnienia ustawowego, które zawierałoby wytyczne co do treści 

rozporządzenia.  

 Często, równie uciąŜliwy, jak ograniczenia merytoryczne (jakościowe), charakter mają 
liczne warunki formalne i techniczne, które spełnić musi wnioskodawca występujący o 

udzielenie zezwolenia. Niejednokrotnie na krytykę zasługuje zarówno nadmierna liczba 

takich wymagań (wiąŜąca się z koniecznością dołączenia do wniosku duŜej ilości róŜnych 

dokumentów - zaświadczeń), jak i sens niektórych z nich.  

Ustawodawca wprowadzał często zbędne i w Ŝaden sposób nie uzasadnione obowiązki 

ukończenia szkoleń, zdania egzaminów, czy co jeszcze bardziej restrykcyjne, obowiązek 
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posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które muszą być powtarzane co 

jakiś czas. Niezrozumiałe jest równieŜ restrykcyjne limitowanie okresów waŜności 

udzielanych zezwoleń. Na krytykę zasługuje uznaniowe i „mechaniczne” ograniczanie liczby 

funkcjonujących na rynku przedsiębiorców. 

Zbędny niekiedy jest równieŜ obowiązek posiadania i wskazywania we wniosku o 

wydanie zezwolenia (o wpis do rejestru działalności) zabezpieczenia finansowego. Częsty 

brak precyzji i występujące między nimi sprzeczności powodują niepewność stanu prawnego 

i negatywnie wpływają na działalność przedsiębiorców. 

Bardzo często nie tyle fakt istnienia reglamentacji ile warunków jakie trzeba spełnić, 
by zrealizować wymogi, jest główną barierą podejmowania i prowadzenia działalności. 

 

Skutkiem zmian wprowadzonych ustawą będzie: 

 

- ograniczenie biurokracji, 

- zmniejszenie kosztów faktycznych działalności, 

- redukcja liczby zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej, licencji, 

upowaŜnień, 

- ograniczenie sprawozdawczości, 

- zmniejszenie obciąŜeń reglamentacji, 

- wprowadzenie instytucji oświadczenia w miejsce obowiązku przedkładania 

zaświadczeń, 

- depenalizacja prawa, 

- uproszczenie procedur podejmowania działalności gospodarczej, 

- ułatwienie dostępu do wykonywania wolnych zawodów, 

- usuwanie z systemu prawa polskiego przepisów niekorzystnych dla 

przedsiębiorców, 

- poprawę przepisów prawa dotyczących przedsiębiorców, 

- uzupełnienie ustaw potrzebnymi z punktu widzenia przedsiębiorców 

rozwiązaniami prawnymi, 

- rozwój sądownictwa polubownego, 

- usprawnienie i przyspieszenie przebiegu postępowania arbitraŜowego, 

- zwiększenie katalogu moŜliwości przekształcania form prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 
  

1.2. NajwaŜniejsze zmiany w zakresie dereglamentacji, deregulacji i 
derogacji wprowadzane w projekcie ustawy o ograniczaniu barier 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 
 

PoniŜej krótka charakterystyka wybranych najistotniejszych zmian wprowadzanych w 

projekcie przedmiotowej ustawy, poza wcześniej sygnalizowanymi zmianami dotyczącymi 

zmniejszenia obciąŜeń reglamentacyjnych. 

 

1.2.1. Ograniczanie obowiązków sprawozdawczych - uproszczenia w systemie 

ubezpieczeń społecznych 

 
ObniŜono maksymalną wysokości „dodatkowej opłaty” ze 100% do 30% 

niezapłaconych składek. NaleŜności z tytułu składek wobec ZUS oraz od ZUS, ulegają 
przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Proponowane 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 24

brzmienie art. 24 ust. 4 wychodzi naprzeciw obecnej sytuacji gospodarczej. Proponuje się 
takŜe zmianę art. 24 ust. 7, by rozwiązania w zakresie przedawnienia roszczeń zarówno 

wobec ZUS jak i od ZUS były symetryczne. 
 

Wprowadzono moŜliwość odroczenia naleŜności z tytułu składek oraz rozłoŜenie 

naleŜności na raty nie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne pobieranych przez płatnika 

składek z wynagrodzenia pracowników (poprzez uchylenie w art. 29 ust. 1 zdania drugiego). 
 

Wprowadzono moŜliwość umorzenia przez ZUS, w sytuacjach nadzwyczajnych, w 

całości lub części dodatkowej opłaty naliczanej od niezapłaconych składek, jak równieŜ 
odsetek od nieopłaconych składek (zmiana treści art. 30). 

 

WydłuŜono terminy dla obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych z 7 do 14 dni. 

 

Zniesiono comiesięczny obowiązek informowania na piśmie pracowników w formie 

imiennych raportów m. in.: o składkach, jakie przedsiębiorcy odprowadzili za nich do ZUS i 

NFZ. Ograniczanie obowiązków sprawozdawczych wprowadzonych w projekcie ustawy jest 

dopiero początkiem procesu, jaki będzie kontynuowany w kolejnych ustawach. 

 

1.2.2. Rozszerzenie zasady „jednego okienka” 
 

Zmiany mają na celu usprawnienie obiegu dokumentów i rozszerzenie zasady 

„jednego okienka”. Rozszerzenie „jednego okienka” obejmie takŜe zgłoszenie rejestracyjne w 

podatku od towarów i usług, wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. 

 

1.2.3. Przekształcenia przedsiębiorców – osób fizycznych i spółdzielni pracy 
 

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie katalogu moŜliwości przekształcania 

przedsiębiorców – osób fizycznych lub spółdzielni pracy w spółki. Propozycje zmian 

dotyczących spółdzielni obejmują ustawę Prawo spółdzielcze i dotyczą wyłącznie 

przekształceń spółdzielni pracy a nie innych spółdzielni. Ten typ spółdzielni odczuwa 

bowiem szczególnie negatywnie gorset ograniczeń dotyczący pozyskiwania kapitału i 

ucieczkę przedsiębiorczych menedŜerów, czy teŜ sztywnych reguł spółdzielczego stosunku 

pracy. Skutkiem tego w Polsce upadło lub zlikwidowano tysiące spółdzielni pracy. 

Zmiany w ustawie mają na celu doprowadzenie do tzw. sukcesji uniwersalnej, która 

obejmie nie tylko stosunki cywilnoprawne, lecz równieŜ publicznoprawne, a takŜe ureguluje 

wpływ przekształcenia na spółdzielczy stosunek pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie 

wygasają np. udzielone spółdzielni zezwolenia, koncesje i ulgi, co miałoby miejsce w razie 

uprzedniej likwidacji spółdzielni, zgodnie ze wskazaniami orzecznictwa.  

Proces przekształcenia spółdzielni w spółkę wszczyna uchwała walnego zgromadzenia 

członków spółdzielni, która powinna być podjęta kwalifikowaną większością trzech 

czwartych głosów oddanych w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych.  

Kolejne etapy procesu przekształcenia są wzorowane na przepisach o przekształceniu 

spółek kapitałowych.  

NaleŜy podkreślić, iŜ wprowadzenie moŜliwości przekształcania spółdzielni pracy w 

spółki prawa handlowego nie będzie stanowić obowiązku przekształcenia, a jedynie 

uprawnienie dla spółdzielni pracy. Zatem uchwała o przekształceniu będzie autonomiczną i 
dobrowolną decyzją organów spółdzielni. 
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Spółdzielnie pracy uzyskają nowy instrument dający moŜliwość wyboru w zakresie 

formy gospodarowania, bez konieczności stawiania spółdzielni w stan likwidacji bądź innych 

kosztowych działań.  
 

1.2.4. Uelastycznienie spółdzielczego stosunku pracy 

 
Zmiany mają na celu uelastycznienie form zatrudnienia w spółdzielni pracy. 

Dotychczasowe ograniczenie zatrudnienia członka przez spółdzielnię pracy jedynie do 

spółdzielczej umowy o pracę, juŜ dawno przestało spełniać swoje funkcje. Spółdzielcza 

umowa o pracę jest postrzegana jako mało elastyczna i utrudniająca funkcjonowanie 

spółdzielni pracy wobec dynamiki rynku pracy. 

Według propozycji członek spółdzielni pracy będzie mógł być zatrudniony takŜe na 

podstawie umowy o pracę albo będzie mógł pozostawać ze spółdzielnią w stałym stosunku 

zlecenia, a stosunek pracy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem nawiąŜe się przez 

spółdzielczą umowę o pracę albo inne umowy.  

 

1.2.5. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową 
 
 Obecnie system prawa polskiego nie przewiduje transformacji przedsiębiorcy – osoby 

fizycznej w inną formę organizacyjną, przy zachowaniu wszelkich przywilejów, praw i 

obowiązków, które przysługiwały uprzednio przedsiębiorcy przekształconemu.  

Proponowane zmiany w ustawie Kodeks spółek handlowych mają na celu wypełnienie 

swoistej systemowej luki prawnej i umoŜliwienie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną 
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanemu) 

przekształcenie w spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). 
Przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki 

do rejestru przedsiębiorców w KRS. Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu 

wykreśli przedsiębiorcę przekształcanego z ewidencji działalności gospodarczej.  

Istotny jest fakt, iŜ spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i 

obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, a zatem zostanie zachowana ciągłość m. in. 

zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego 

przekształceniem.   

Przedsiębiorca przekształcany stanie się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki 

przekształconej. 

 

1.2.6. Złagodzenie kar nakładanych na przedsiębiorców - zmiany w ustawie o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
 

Propozycja dotyczy obniŜenia dotychczasowych wysokości kar nakładanych na 

podmioty zbiorowe poprzez urealnienie wysokości środka karnego, tak aby wysokość kary 

odpowiadała realiom gospodarczym. 

Przepisy obowiązującej ustawy przewidują moŜliwość orzekania wobec podmiotu 

zbiorowego kar pienięŜnych w wysokości od 1.000 do 20.000.000 złotych, przy czym 

orzeczona kara nie moŜe przekroczyć 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym, w 

którym popełniono czyn zabroniony, określonego na podstawie sprawozdania finansowego 

lub podsumowania zapisów w księgach podatkowych podmiotu zbiorowego stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  

Zgodnie z propozycją wobec podmiotu zbiorowego moŜna będzie wymierzyć karę 
pienięŜną w wysokości od 1.000 do 5.000.000 zł, jednak kara pienięŜna nie będzie mogła być 
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wyŜsza niŜ 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn 

zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.  

Dzięki powyŜszemu rozwiązaniu kary pienięŜne będą miały racjonalny charakter 

poprzez powiązanie ich wysokości z osiąganymi przez podmiot zbiorowy wynikami 

finansowymi, a zarazem w przypadku potencjalnego zastosowania maksymalnej stawki 

procentowej nie zagroŜą bytowi gospodarczemu przedsiębiorcy. 

 

1.2.7. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – zmiany w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 

Usunięcie okoliczności róŜnicujących warunki działania przedsiębiorców operujących 

w róŜnych formach placówek handlowych przez likwidację definicji wydzielonego stoiska w 

punkcie sprzedaŜy detalicznej. Znakomita większość punktów sprzedaŜy alkoholu mieści się 
w niewielkich placówkach, w których nie ma obowiązku tworzenia wydzielonych stoisk. 

Delegacja kompetencji do wydawania zezwoleń polegająca na przeniesieniu 

kompetencji w zakresie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami 

alkoholowymi o zawartości powyŜej 18 % alkoholu z ministra właściwego do spraw 

gospodarki na marszałka województwa (decentralizacja).  

Zniesienie obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót hurtowy 

napojami alkoholowymi stacjonarnego magazynu. W praktyce, z uwagi na koszty, dostawy 

alkoholu odbywają się często bezpośrednio od producenta do odbiorcy w kraju lub za granicę. 
Ponadto jest to wyjście takŜe na potrzeby nowoczesnego handlu z wykorzystaniem technik 

elektronicznych.  

Zwolnienie przedsiębiorcy zamierzającego eksportować alkohol, z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy lub sprzedaŜ detaliczną tych napojów. Przepis ułatwi 

podejmowanie działalności w tym zakresie.  

  Zniesiono uprawnienie rady gminy do  ustalania liczby punktów sprzedaŜy alkoholu i 

zasad ich usytuowania. Przepisy te mają charakter korupcjogenny, rady gmin mogą 
eliminować potencjalną konkurencję na rynku obrotu napojami alkoholowymi oraz tak 

ustalać zasady usytuowania punktów sprzedaŜy alkoholu, aby zezwolenia otrzymały tylko 

preferowane firmy lub osoby.
21

 

   

  Zniesiono wymóg uprzedniego uzyskiwania przez organ zezwalający opinii gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedały z 

ww. uchwałami gmin. 

 

1.2.8. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – zmiany w ustawie – Prawo 

farmaceutyczne 

 
Zastąpiono obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej (hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych) 

obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia 

hurtowni farmaceutycznej (hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych) prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (Głównego 

Lekarza Weterynarii). 

Uchylono obowiązek uzyskania opinii wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o 

przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię. 

                                                 
21

 skreśla się art. 12 
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Zniesiono ograniczenia ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki dla 

podmiotu, który: 

-  prowadzi na terenie województwa więcej niŜ 1 % aptek ogólnodostępnych 

albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, 

w szczególności podmioty zaleŜne w rozumieniu przepisów o ochronie 

konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niŜ 1 % aptek na terenie 

województwa, 

- jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej 

niŜ 1 % aptek ogólnodostępnych. 

 

1.2.9. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – zmiany w ustawie o 

transporcie drogowym  
 

Uchylono obowiązek posiadania licencji przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz obowiązek posiadania 

licencji przez określone w dyrektywie 96/26/WE niektóre kategorie przewoźników. 

Zniesiono moŜliwość określania przez rady gmin i Radę m.st. Warszawy limitów 

przeznaczonych do wydania nowych licencji na dany rok kalendarzowy.  

 
1.2.10. Depozyt elektroniczny 
 

Zmiany wprowadzane w ustawie Prawo o notariacie mają na celu rozszerzenie 

rodzajów czynności notarialnych świadczonych przez notariusza o moŜliwość przyjmowania 

na przechowanie dokumentów elektronicznych. 

 

1.2.11. Sądownictwo polubowne 
 

 Według badań Banku Światowego polskie sądownictwo polubowne wypada bardzo 

niekorzystnie. PrzedłuŜające się postępowania wskazywane są jako bariera działalności 

gospodarczej. Najpełniej proces ten obrazują zaprezentowane poniŜej wskaźniki. 

 Wskaźniki tego obszaru dotyczą procesu dochodzenia naleŜności z umów i mierzą 
efektywność systemu sądowniczego i komorniczego w zakresie rozwiązywania sporów 

związanych z działalnością gospodarczą o charakterze handlowym. Dane są zbierane na 

kolejnych etapach spraw o zaległe płatności prowadzonych przez miejscowymi sądami. 

PoniŜej wskaźniki cząstkowe obszaru z wartościami dla Polski. 

Wskaźniki dla Polski w obszarze „Wykonywanie umów”. 

Obszar/wskaźniki 2008 2009 

Wykonywanie umów 68 68 

Procedury (liczba) 38 38 

Czas (dni) 830 830 

Koszt (% roszczenia) 12,0 12,0 

   

Pojedyncza procedura oznacza kaŜdą wymaganą przez prawo lub przepisy sądowe 

interakcję między stronami lub między stronami a sędzią (lub zarządcą komisarycznym) bądź 
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urzędnikiem sądowym, związaną ze składaniem pozwu, procesem oraz wydaniem i egzekucją 
orzeczenia. 

Czas mierzony jest w dniach kalendarzowych od momentu złoŜenia przez powoda 

pozwu w sądzie do chwili odzyskania przez niego długu. 

Koszt rozumiany jest jako procent wartości roszczenia, która zgodnie z przyjętymi 

załoŜeniami wynosi 200% dochodu brutto na mieszkańca w danym kraju. 

W raporcie Doing Business podkreśla się znaczenie efektywnego systemu 

sądownictwa, jako czynnika mającego duŜy wpływ na rozwój działalności inwestycyjnej 

przedsiębiorstw. W krajach, gdzie brakuje efektywnych sądów, przedsiębiorstwa wykazują 
duŜo mniejszą skłonność do zawierania nowych transakcji biznesowych i zwiększania 

zakresu moŜliwości rozwojowych. 

Z porównań międzynarodowych wynika, Ŝe w przypadku najlepiej ocenianych 

krajów wskaźniki kształtują się na poziomie prawie o połowę niŜszym jeśli chodzi o liczbę 
procedur (Irlandia – 20). Pod względem kosztu wartość dla Polski kształtuje się na 

przeciętnym poziomie. Natomiast liderem jeśli chodzi o czas związany z wykonywaniem 

umów jest Singapur (150 dni), zaś wartości dla krajów porównywanych z Polską wynoszą od 

około 300 do 800 dni (Węgry – 335, Mołdawia – 365, Bułgaria – 564, Słowacja – 565, 

Republika Czeska – 820). 

Z tego względu Rząd podjął działania mające poprawić istniejący stan rzeczy. 

Zmiany w przepisach części piątej Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą sądu 

polubownego. Mają one na celu usprawnienie i przyspieszenie przebiegu postępowania 

arbitraŜowego. 

 

1.2.12. Kasy fiskalne 
 

 Wprowadzono obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących dla 

usług pośrednictwa finansowego, prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i 

opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

w zakresie edukacji, w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, związanych z kulturą, 
rekreacją i sportem, pogrzebowych i pokrewnych. Wprowadzenie tego rozwiązania jest 

zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. K 36/08, 

którym Trybunał uznał, iŜ zasady zwalniania podatników z obowiązku prowadzenia 

ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących są niezgodne z 

konstytucją. 
 

1.2.13. ObniŜenie kosztów sądowych w sprawach cywilnych 
 

 Projekt ustawy zakłada m. in. pomoc dla przedsiębiorców zarówno przy 

rozpoczynaniu przez nich działalności gospodarczej, jak równieŜ w trakcie jej prowadzenia 

obniŜając koszty sądowe wpisu z 1000 zł do 500 zł oraz koszty związane z dokonaniem 

zmiany we wpisie z 400 zł na 250 zł. 

 

1.2.14. Leasing konsumencki 
 

W chwili obecnej moŜliwość stosowania i rozwoju tzw. leasingu konsumenckiego, 

czyli leasingu skierowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

jest ograniczona. Z tego powodu obywatele, którzy nie są przedsiębiorcami nie mogą 
korzystać z tej formy uŜywania i nabywania dóbr. 
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Tymczasem, umoŜliwienie zawierania umów leasingu z konsumentem moŜe 

prowadzić wyłącznie do korzystnych skutków ekonomicznych, w tym równieŜ do wzrostu 

wpływów budŜetowych. Przede wszystkim wskazać naleŜy, iŜ poszerzenie oferty leasingowej 

o umowy skierowane do konsumentów wywoła wzrost popytu na określone produkty, w tym 

przede wszystkim samochody osobowe.  

Wzrost ten skutkować będzie zwiększeniem dochodów podatkowych producentów, 

jak i firm leasingowych, jednocześnie jednak konsument nie będzie uprawniony do 

dokonywania jakichkolwiek odpisów podatkowych ze względu na korzystanie z umów 

leasingu.  

Instytucja leasingu konsumenckiego zostaje wprowadzona poprzez zmiany w  

przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

2. Zmiana kultury zaświadczeń na kulturę składania oświadczeń 
 

 

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców wprowadza prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku 

przedstawiania zaświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej.  

 Obecnie szereg przepisów nakłada na obywateli w tym przedsiębiorców obowiązek 

przedstawiania urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w formie 

zaświadczenia.  

 W praktyce często bywa tak, Ŝe organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, 

gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez 

ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

 Sytuacja taka nie jest rozwiązaniem właściwym bowiem nie tylko wydłuŜa proces 

administracyjny przy podejmowaniu róŜnego rodzaju działalności, ale takŜe nakazuje 

obywatelom poświadczanie danych, które organy administracji publicznej (sądy) juŜ 
posiadają. 
 Mając na względzie powyŜsze, jak równieŜ dąŜąc do umocnienia zasady zaufania 

państwa do obywatela oraz przedsiębiorcy, ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych 

dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza instytucję oświadczenia w miejsce instytucji 

zaświadczenia. 

 Definicja oświadczenia została wprowadzona poprzez zmianę ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Definicja ta ma m. in. na celu określenie charakteru oświadczenia 

w systemie prawnym jako instrumentu potwierdzającego określone fakty lub stan prawny 

przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, w 

sytuacji gdy obowiązek przedstawienia oświadczenia wynika z przepisów prawa.  

Instytucja oświadczenia ma zminimalizować obowiązek przedstawiania zaświadczeń 
przez obywateli w tym przedsiębiorców poprzez zastępowanie wymogu przedstawiania 

zaświadczeń moŜliwością przedłoŜenia oświadczenia. Proponowane rozwiązanie będzie 

skutkować likwidacją opłat za wydanie zaświadczenia. Oświadczenie będzie składane pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Rozwiązanie to zmniejszy 

biurokratyczne i finansowe koszty wypełniania obowiązków przez obywateli w tym 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 
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W ten praktyczny sposób zostanie wzmocniona realizacja zasady zaufania państwa do 

obywatela (przedsiębiorcy), a takŜe odformalizuje się procedury związane z podejmowaniem 

niektórych rodzajów działalności gospodarczej. 

 

Celem przedmiotowej regulacji jest redukcja obowiązków administracyjnych 

nałoŜonych na obywateli, a tym samym ułatwienie kontaktów z organami administracji 

rządowej i samorządowej. 

Krajowe akty prawne nakładają na obywateli obowiązek przedkładania w kontaktach  

z organami administracji publicznej zaświadczeń, w celu udowodnienia w toczącym się 
postępowaniu stanu faktycznego lub prawnego. Proponowane zmiany redukują zbędne 

obowiązki administracyjne poprzez zastąpienie obowiązku składania zaświadczeń prawem  

do składania oświadczeń. 
 Wprowadzenie prawa do składania oświadczeń pozwoli na osiągnięcie tych samych 

skutków dowodowych, co w przypadku zaświadczeń, redukując jednocześnie czas obywateli 

konieczny na ich uzyskanie oraz czas urzędników/pracodawców niezbędny do ich 

wystawiania. 

 

Projekt ustawy zakłada m.in. rezygnację z wymogu: 

- przedkładania przez wnioskodawcę - w celu ustalenia uprawnienia do zajmowania 

określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej - zaświadczenia o niekaralności wydanego przez 

Krajowy Rejestr Karny; 

- dołączania do wniosków odpisów z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności 

gospodarczej, zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i Regon; 

- przedkładania zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i 

składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Rezygnacja z przedkładania zaświadczenia jest uzasadniona, poniewaŜ istnieje 

moŜliwość zapewnienia organom dostępu do odpowiednich rejestrów w związku z wdroŜeniem 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.  

 

 
V. Zmiany ustaw szczegółowych 
 

V.1. Ułatwienia w dostępie do wykonywania zawodu psychologa 
 

Celem zmian wprowadzonych w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów jest ponadto: 

- ułatwienie dostępu do wykonywania prywatnej praktyki psychologicznej dla 

psychologów, którzy mają prawo wykonywania zawodu (posiadają wpis na listę 
psychologów Regionalnej Izby Psychologów zgodnie z art. 7) w formie 

indywidualnej działalności gospodarczej albo w formie spółki partnerskiej, 

- uchylenie obowiązku wpisu do rejestru prywatnych praktyk psychologicznych 

prowadzonego przez Radę Regionalnej Izby Psychologów (Izba prowadzi juŜ listę 
zgodnie z art. 7) oraz  

- zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia wojewody na wykonywanie 

prywatnych praktyk psychologicznych (zmiana brzmienia art. 18). 

 

Na skutek zmian wprowadzonych w ustawie osoby mające prawo wykonywania 

zawodu psychologa (takŜe niezrzeszone w samorządzie psychologów) będą mogły 
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wykonywać prywatną praktykę psychologiczną bez konieczności uzyskiwania dodatkowo 

zezwolenia wojewody oraz obowiązku uzyskiwania wpisu w jednostce organizacyjnej 

samorządu zawodowego psychologów (Regionalnej Izbie Psychologów). 

 

 

V.2. Depenalizacja 

 

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców zmierza do zmiany niektórych przepisów przewidujących zagroŜenie karne 

lub karno-administracyjne w przypadku naruszenia norm prawnych dotyczących działalności 

gospodarczej.  

Cechą polskiego systemu prawnego jest nadmiar norm karnych i represyjnych. 

Odpowiedzią wobec zastanego stanu rzeczy jest niniejszy projekt ustawy, który w załoŜeniu: 

- ustanawia lepsze prawo a nie wyŜsze kary, 

- preferuje prewencję zamiast sankcji, 

- wyraŜa zasadę proporcjonalności a nie zupełnej obstrukcji. 

Dotychczasowy ustawodawca nie zauwaŜał czynnika ludzkiego w dotkliwości 

stosowanych kar. Wielu przedsiębiorców to pracodawcy, a wiec naleŜy zwrócić takŜe uwagę 
na doniosłość kar nałoŜonych na przedsiębiorcę i ich skutkach wobec pracowników i 

przedsiębiorstwa ukaranego przedsiębiorcy.  

Podejście, które prezentuje niniejszy projekt ustawy dostrzega czynnik społeczny w 

procesie penalizacji zachowań przedsiębiorcy, a takŜe podejmuje próbę ograniczenia 

negatywnych skutków ubocznych dla osób powiązanych z przedsiębiorcą (jego pracowników, 

ich rodzin, kontrahentów), co znajduje szczególny wymiar w dobie panującego kryzysu 

gospodarczego. 

Proponowane zmiany poszczególnych norm karnych zawierają doprecyzowanie 

przesłanek odpowiedzialności lub wprowadzają zmiany, które zwiększają czytelność 
poszczególnych przepisów. Zmiany tego typu powinny sprzyjać celom prewencji 

poszczególnych przepisów, a takŜe ułatwiać ich stosowanie w Ŝyciu, nie tylko obywatelom, 

ale takŜe organom ścigania i sądom.  

Według ustalonej linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: „Szczególnie 

waŜnym elementem zasady nullum crimen sine lege jest zasada określoności regulacji 

represyjnych - nullum crimen sine lege certa.”.  

 

1. Ustawa o statystyce publicznej 
 

Proponowana zmiana art. 56 (przekazywanie danych statystycznych niezgodnych ze 

stanem faktycznym) przewiduje obniŜenie górnej granicy zagroŜenia karą pozbawienia 

wolności do 6 miesięcy. Taka wysokość zagroŜenia jest zupełnie wystarczająca do penalizacji 

czynu przewidzianego dyspozycją tego przepisu. 

 

2. Ustawa – Kodeks karny 

Proponowane zmiany art. 218 k.k. (naruszenie praw pracownika) zmierzają do 

zmniejszenia górnego zagroŜenia sankcji określonych w dotychczasowym przepisie. Obecnie 

obowiązujące zagroŜenie naleŜy uznać za zbyt wysokie i społecznie niesprawiedliwe. 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 32

Podkreślenia wymaga fakt, iŜ przepis ten chroni dodatkowo pracowników, którzy posiadając 

korzystne orzeczenie sądu mają pełne moŜliwości cywilnoprawnego wyegzekwowania 

zasądzonych im praw. 

Zmiana  art. 297 k.k. (wyłudzenie kredytu) usuwa z przepisu pojęcie nierzetelnego 

dokumentu lub oświadczenia zastępując ją pojęciem nieprawdziwego dokumentu lub 

oświadczenia. Termin ten jest wyjątkowo nieostry i trudno wyobrazić sobie Ŝeby dokument 

lub pisemne oświadczenie było nierzetelne i jednocześnie prawdziwe.  

Ponadto propozycja zawiera rozróŜnienie sankcji w zaleŜności, czy w wyniku wyłudzenia 

kredytu powstała szkoda mniejsza niŜ 1 500 000 złotych (zagroŜenie do 3 lat), czy teŜ 
większa (zagroŜenie do lat 5). 

 
3. Ustawa – Kodeks karny skarbowy 
 
 

 

Zmniejszono górną granicę zagroŜenia  karą grzywny z obecnych 720 stawek 

dziennych do 360 stawek za przestępstwa skarbowe, jeŜeli kwota podatku naraŜonego na 

uszczuplenie jest małej wartości (przestępstwa z art. 54, 55 i 56 kks).  

 

Zmiany zawarte w art. 60 (naruszenie obowiązku prowadzenia księgi) i 77 

(odpowiedzialność płatnika lub inkasenta za nieterminowe uiszczenie pobranego podatku) 

mają na celu zmniejszenie górnych granic zagroŜeń, szczególnie w przypadku przestępstw 

bezskutkowych i o mniejszej społecznie szkodliwości. Na podkreślenie zasługują propozycje 

innego podejścia do instytucji płatnika. Niezrozumiałe jest wysokie penalizowanie pomyłek 

dokonywanych przez płatników, które nie wynikają z ich złej woli.  

Uchylenie art. 104 (nakładającego na rezydenta, który bez wymaganego zezwolenia 

dewizowego albo wbrew jego warunkom otwiera bądź utrzymuje rachunek w banku lub 

oddziale banku mającym siedzibę w kraju trzecim – karę grzywny) ma charakter 

dostosowawczy do zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo dewizowe, gdzie 

zlikwidowano ograniczenia w zakresie posiadania kont za granicą. 
 

4. Ustawa o ochronie danych osobowych 
 

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy  o ochronie danych osobowych pozostają 
martwe z uwagi na zbyt wysokie kary w stosunku do wagi poszczególnych czynów.  Kary 

przewidziane w obowiązującej ustawie są stosunkowo wysokie (od roku do 3 lat pozbawienia 

wolności). Wysokość przewidzianych ustawą zagroŜeń karnych była wielokrotnie 

krytykowana. Jak wynika z analiz rocznych raportów GIODO organy ścigania właściwie nie 

wykonują ustawy w tym zakresie. Propozycja sprowadza się do ograniczenia zagroŜeń 
karnych przez wprowadzenie wyłącznie  kar grzywny w wysokości 10 000 złotych i 20 000 

złotych. 

 

5. Ustawa o Inspekcji Handlowej 

 
Obecnie obowiązujący art. 38 ustawy o Inspekcji Handlowej ustanawia górną granicę 

zagroŜenia karnego w postaci kary pozbawienia wolności do 2 lat, za niewykonanie decyzji 

wydanych przez organy Inspekcji Handlowej. Decyzje te mogą polegać na wydaniu przez 

inspektorów zarządzeń w postaci: ograniczenia wprowadzania do obrotu, wstrzymanie 

wprowadzania do obrotu lub wycofania z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia 

usług bądź niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a takŜe wydania 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 33

zarządzenia pokontrolnego. Kara pozbawienia wolności do 2 lat stanowi zdaniem 

projektodawców zbyt wysoką w stosunku do wagi poszczególnych czynów karę.   

Proponowana zmiana pozostawia wyłącznie karę grzywny grzywnie w wysokości do 

360 stawek dziennych. 

 

6. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary 
 

Propozycja zmiany art. 7 dotyczy obniŜenia dotychczasowej wysokości kar 

nakładanych na podmioty zbiorowe poprzez urealnienie ich wysokości, tak aby wysokość 
kary odpowiadała realiom gospodarczym. 

Art. 7 ustawy w obecnym brzmieniu przewiduje moŜliwość orzekania wobec 

podmiotu zbiorowego kar pienięŜnych w wysokości od 1.000 do 20.000.000 złotych, przy 

czym orzeczona kara nie moŜe przekroczyć 10% przychodu osiągniętego w roku 

podatkowym, w którym popełniono czyn zabroniony, określonego na podstawie 

sprawozdania finansowego lub podsumowania zapisów w księgach podatkowych podmiotu 

zbiorowego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa.  

Zgodnie z propozycją wobec podmiotu zbiorowego moŜna będzie wymierzyć karę 
pienięŜną w wysokości od 1.000 do 5.000.000 zł, jednak kara pienięŜna nie będzie mogła być 
wyŜsza niŜ 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn 

zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.  

Dzięki powyŜszemu rozwiązaniu kary pienięŜne będą miały racjonalny charakter 

poprzez powiązanie ich wysokości z osiąganymi przez podmiot zbiorowy wynikami 

finansowymi.  

Zmiana art. 9 ust. 1, polegająca na uchyleniu pkt 5, ma na celu uchylenie martwego w 

praktyce przepisu określającego zakaz prowadzenia działalności podstawowej lub ubocznej. 

Zakaz ten, orzeczony przez sąd, doprowadzi do zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej i upadłości przedsiębiorstw. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 9 ust. 3 

zakaz prowadzenia określonej działalności podstawowej lub ubocznej, nie moŜe zostać 
orzeczony przez sąd, jeŜeli jego orzeczenie mogłoby doprowadzić do upadłości albo 

likwidacji podmiotu zbiorowego lub zwolnień, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 

marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników.  

Zmiany brzmienia art. 9 ust. 2 i uchylenie ust. 3 są  konsekwencją zmian w ust.1. 

 

 Zmiana art. 40 ma na celu umoŜliwienie stronom wnoszenie kasacji od wyroków w 

sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a takŜe dostosowanie do zasad 

polskiego postępowania karnego. Obecna regulacja, zgodnie z którą tylko Prokurator 

Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich mają to tego prawo, jest powszechnie 

krytykowana i niesprawiedliwa. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego strona ma 

zagwarantowane prawo do wniesienia kasacji w większości spraw karnych.  

 Brak jest więc uzasadnionych przesłanek, aby odmawiać stronom takiego prawa w 

postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym, które naleŜą do wyjątkowo 

skomplikowanych, a wyroki w nich zapadające będą miały istotne skutki dla podmiotów, 

których będą dotyczyć.  
 

7. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 34

 Obecnie ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 za 

wytwarzanie lub obrót lekami lub wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze 

środków publicznych róŜnicujący ceny tych leków i wyrobów medycznych w umowach z 

hurtowniami farmaceutycznymi, w tym takŜe stosowanie uciąŜliwych lub niejednolitych 

warunków tych umów lub uzaleŜnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez 

hurtownię farmaceutyczną innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego 

związku z przedmiotem umowy. 

W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Projekt obniŜa górną granice zagroŜenia karą pozbawienia wolności odpowiednio do 3 

lat dla przestępstwa opisanego w akapicie pierwszym oraz do roku pozbawienia wolności w 

przypadku mniejszej wagi popełnionego czynu. 

 

8. Ustawa - Prawo farmaceutyczne 
 

Obecnie ustawa przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności albo karę grzywny i 

pozbawienia wolności łącznie, za udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności 

słuŜbowych kontrolnych w zakresie inspekcji farmaceutycznej - zmiana ma na celu obniŜenie 

górnej granicy zagroŜenia karą do 6 miesięcy, jak równieŜ likwidację moŜliwości łącznego 

orzekania tych kar. 

Dodatkowo takie samo obniŜenie zagroŜenia karą przewidziano dla czynów polegających na 

nieprowadzeniu dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub paszami 

leczniczymi. 

 

 

V.3. Kultura oświadczeń 
 

 

1. Ustawa o systemie oświaty 

 
Zgodnie z ustawą gmina, realizując zadanie dotyczące pomocy materialnej dla 

uczniów w formie stypendium szkolnego, zobligowana jest do kompletowania dokumentów 

(w formie zaświadczeń) przedkładanych przez wnioskodawców dotyczących dochodów 

rodziny. Zgodnie z art. 90n ustawy do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)  naleŜy dołączyć 
zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla 

ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, zamiast 

zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze 

świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej. Projekt ustawy proponuje aby wnioskodawca 

mógł obok zaświadczenia złoŜyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z 

pomocy społecznej według własnego wyboru. Oświadczenie składane jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Organ administracji ma obowiązek pouczyć o odpowiedzialności 

za fałszywe oświadczenie. 

 

2. Ustawa o własności lokali 

 
Z art. 2 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o załoŜenie księgi 

wieczystej dla lokalu, zaświadczenia starosty o spełnianiu wymagań jakim powinien 

odpowiadać samodzielny lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu. 
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Do wniosku o załoŜenia księgi wieczystej dołącza się zaświadczenie o połoŜeniu  

i powierzchni lokalu, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, a jeŜeli dokonywane jest 

notarialnie przy zakupie od dewelopera, to rzuty lokalu dostarcza deweloper. 

Projekt wprowadza przepis, zgodnie z którym spełnienie wymagań jakim powinien 

odpowiadać samodzielny lokal mieszkalny moŜe być równieŜ potwierdzone  oświadczeniem 

właściciela lokalu. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

JeŜeli sąd wieczysto-księgowy powziąłby wątpliwości co do samodzielności lokalu, to 

wówczas wymagałby dostarczenia zaświadczenia starosty o samodzielności lokalu. Ponadto 

zgodnie z postanowieniem Sądu NajwyŜszego z dnia 6 listopada 2002 r. III CKN 1372/00 

„Ustanawiając w postępowaniu o zniesienie współwłasności odrębną własność lokali, przy 

ocenie, czy istnieją ustawowe przesłanki do ustanowienia odrębnej własności lokalu, sąd nie 

jest związany zaświadczeniem organu właściwego w sprawach nadzoru architektoniczno-

budowlanego (obecnie starosty) - art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali. Sąd oceny tej dokonuje samodzielnie, w szczególności moŜe skorzystać z 

opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych”. 

 

 

3. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne 

 
Zgodnie z obowiązują ustawą o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne Skarb Państwa moŜe udzielić poręczeń i gwarancji. 

Warunkiem udzielenia poręczenia i gwarancji jest złoŜenie wniosku o udzielenie poręczenia 

lub gwarancji zawierającego dane umoŜliwiające dokonanie analizy. Do tego wniosku 

dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku, w tym zaświadczenia 

właściwych organów dotyczące wykonywania obowiązków publicznoprawnych podmiotów, 

których zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją. Warunek dołączania ww. 

zaświadczeń wiąŜe się z koniecznością występowania o wydawanie takich zaświadczeń do 

poszczególnych organów, co moŜe znacząco wydłuŜyć procedurę udzielania poręczeń  
i gwarancji przez Skarb Państwa. Jest to o tyle waŜne, Ŝe w przypadku gwarancji i poręczeń 
okres do ich uzyskania wydaje się być szczególnie istotny dla powodzenia przedsięwzięcia. 

Podmiot ubiegający się o gwarancję bądź poręczenie zazwyczaj ma świadomość 
odnośnie wykonywania swoich obowiązków publicznoprawnych, dlatego proponuje się 
wprowadzenie moŜliwości złoŜenia według wyboru podmiotu albo zaświadczenia albo 

oświadczenia potwierdzającego wykonywanie obowiązków publicznoprawnych podmiotów, 

których zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją. Oświadczenie jest 

składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

 

4. Ustawa z o ochronie osób i mienia 

 
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga 

uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Rodzaje 

dokumentów wymaganych prze złoŜeniu wniosku o udzielenie koncesji określa 

rozporządzenie MSWiA z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. Nr 69, poz. 457). Projekt 

ustawy uchyla delegację do wydania tego rozporządzenia (w art. 17 uchyla się ust. 2) i włącza 

do ustawy przepisy dotyczące zawartości wniosku i dokumentów do niego dołączanych. 

Rezygnuje się z dołączania odpisów z rejestrów i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym 

REGON, a informacje o odpowiadających im numerach podaje się we wniosku. Dodatkowo 
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we wniosku będzie podawany numer identyfikacji podatkowej NIP. Zachowany zostaje 

wymóg dołączania kopii dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji, ale bez 

dotychczasowej konieczności urzędowego jej poświadczania.  

Zamiast zaświadczenia o niekaralności oraz zaświadczenia urzędu skarbowego o 

niezaleganiu z wpłatami naleŜności budŜetowych przedsiębiorca moŜe przedstawić 
oświadczenie potwierdzające powyŜsze w związku z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie oświadczeń.  
 

5. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 

 
W ustawie o komornikach sądowych i egzekucji proponuje się wprowadzić obok 

wymogu przedkładania wraz z wnioskiem o powołanie na stanowisko komornika (art. 12) i 

asesora komorniczego (art. 32) oraz o wpis na listę aplikantów komorniczych (art. 29) 

zaświadczenia o niekaralności, moŜliwość złoŜenia oświadczenia potwierdzającego fakt 

niekaralności według wyboru wnioskodawcy. Oświadczenie jest składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. NaleŜy zauwaŜyć ponadto, Ŝe w zakresie uzyskiwania opinii o 

zainteresowanym, zgodnie z ustawą na wniosek prowadzącego postępowanie właściwy organ 

Policji zobowiązany jest do nadesłania informacji o kandydacie.  

 

6. Ustawa o leśnym materiale rozmnoŜeniowym 
 

Obrót leśnym materiałem rozmnoŜeniowym moŜe być dokonywany wyłącznie przez 

dostawców zarejestrowanych w rejestrze dostawców prowadzonym przez ministra 

właściwego do spraw środowiska. Rejestracji dokonuje minister na wniosek 

zainteresowanego dostawcy. W projekcie znosi się obowiązek przedkładania wraz z 

wnioskiem o rejestrację w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnoŜeniowego pełnego 

odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałe zmiany mają charakter dostosowujący do 

tej zmiany. 

 

7. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, a takŜe rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9 

ustawy, właściciel domu jednorodzinnego ubiegający się o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego powinien złoŜyć zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię uŜytkową, w tym łączną powierzchnię 
pokoi i kuchni, oraz wyposaŜenie techniczne domu. Wydanie takiego zaświadczenia przez 

organ administracji architektoniczno - budowlanej następuje na podstawie inwentaryzacji 

budowlanej obiektu. Generuje to dodatkowe koszty dla osób ubiegających się o dodatek 

mieszkaniowy. 

Proponuje się, aby obok zaświadczenia organu właściwego w sprawach pozwolenia na 

budowę wprowadzić moŜliwość złoŜenia oświadczenia właściciela domu jednorodzinnego. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe zgodnie z art. 7 ust. 3 właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta) przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego moŜe 

przeprowadzić wywiad środowiskowy i w razie potrzeby zweryfikować dane. Zmiana w art. 9 

jest zmianą dostosowującą. 
 

8. Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego 
 

Ustawa określa wymóg posiadania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub 

uŜywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego. Do wniosku o 
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wydanie pozwolenia (art.14) dołączyć naleŜy określone dokumenty i zaświadczenia (np.: 

zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności).  

Do przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie przedmiotowej ustawy 

stosować się będzie odpowiednio przepisy dotyczące oświadczeń określone w ustawie o 

swobodzie działalności gospodarczej. 

Rezygnuje się z dołączania odpisów z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji 

działalności gospodarczej (potwierdzenie uprawnienia do wykonywania działalności 

gospodarczej), zastępując ten wymóg podaniem we wniosku numeru z odpowiedniego 

rejestru. 

 
 

 

 

9. Ustawa o Funduszu śeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym 

 
Obecna ustawa o Funduszu śeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowym przewiduje 

w art. 15 wypłatę z funduszu dla armatora za złomowanie statku polskiego. Wypłata ta jest 

dokonywana na podstawie zaświadczenia wystawianego przez właściwy urząd Ŝeglugi 

śródlądowej stwierdzający, Ŝe statek został złomowany.  

Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń na podstawie przepisów 

przedmiotowej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej w zakresie oświadczeń. 
 

10. Ustawa o transporcie kolejowym 
 

Ustawa określa wymóg posiadania licencji na wykonywanie działalności gospodarczej 

polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu 

usług trakcyjnych. Do wniosku o udzielenie licencji (art. 48) dołączyć naleŜy określone 

dokumenty, przy czym: 

- rezygnuje się z dołączania odpisów z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji 

działalności gospodarczej, pozostawiając wymóg podania we wniosku numeru z 

odpowiedniego rejestru, 

- rezygnuje się z dołączania do wniosku kopii decyzji o nadaniu numeru NIP, 

pozostawiając wymóg podania we wniosku numeru NIP, 

- rezygnuje się z obowiązku dołączania kopii zaświadczenia o numerze REGON. 

Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń na podstawie przepisów 

przedmiotowej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej w zakresie oświadczeń. 
 

11. Ustawa - Prawo pocztowe 
 

Ustawa określa wymóg posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności 

pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i 

zagranicznym określonego rodzaju przesyłek wskazanych w art. 6 tej ustawy. Do wniosku o 

udzielenie zezwolenia naleŜy dołączyć określone dokumenty, przy czym: 

- rezygnuje się z dołączania aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z innego 

właściwego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej, pozostawiając wymóg 

podania we wniosku numeru z odpowiedniego rejestru, 

- rezygnuje się z dołączania aktualnego odpisu zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, 

pozostawiając wymóg podania tego numeru we wniosku.  
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Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń na podstawie przepisów 

przedmiotowej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej w zakresie oświadczeń. 
 

 

12. Ustawa o rencie socjalnej 

 
Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy osoby pobierające rentę socjalną zobowiązane są 

przedstawiać zaświadczenia określające kwotę dochodów. 

Proponuje się, aby osoba pobierająca rentę obok zaświadczenia mogła, według 

swojego wyboru, przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. Oświadczenie składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osoba, która nienaleŜnie pobrała świadczenia np. w 

wyniku świadomego wprowadzenia organu w błąd, obowiązana jest do ich zwrotu. 

 

13. Ustawa o słuŜbie zastępczej 

 
Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy w celu odroczenia odbycia wojskowej słuŜby 

zastępczej istnieje obowiązek przedłoŜenia zaświadczenia o ukończeniu poprzedniego albo 

rozpoczęciu nowego roku nauki.  

Projekt przewiduje aby obok zaświadczenia osoba mogła, według swojego wyboru, 

przedstawić oświadczenie o ukończeniu poprzedniego albo rozpoczęciu nowego roku nauki.  

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Natomiast na wezwanie 

marszałka osoba okazuje posiadane dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu 

(odpowiednio indeks z wpisem, świadectwo i legitymację szkolną). 
 

14. Ustawa o świadczeniach rodzinnych 

 
Wynikający z art. 23 ust. 4 obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie świadczeń 

rodzinnych zaświadczenia o dochodach wydanego przez właściwy urząd skarbowy, 

zaświadczenia dokumentującego wysokość innych dochodów oraz zaświadczenia o 

uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyŜszej, zaświadczenia z urzędu pracy 

o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o 

dodatek, zaświadczenia pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki 

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia – zmodyfikowano wprowadzając moŜliwość 
złoŜenia oświadczenia potwierdzającego w/w stany. Oświadczenie składane jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. 

Osoba, która złoŜyłaby fałszywe oświadczenie, wskutek czego pobrałaby nienaleŜnie 

świadczenia rodzinne byłaby – zgodnie z art. 30 ustawy – zobowiązana do ich zwrotu łącznie 

z ustawowymi odsetkami. 

Projekt w nowym ust. 5a dodanym w art. 23 ustawy określa ponadto stany faktyczne, 

które mogą być potwierdzane zaświadczeniem albo oświadczeniem w postępowaniu w 

sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych.  

W przypadku utraty waŜności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności (art. 24 ust. 3b) – obok zaświadczenia wnioskodawca moŜe według 

swojego wyboru złoŜyć oświadczenie potwierdzające złoŜenie wniosku o ponowne ustalenie 

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności  

 

15. Ustawa o podatku od towarów i usług 
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Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 33 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i 

usług minister właściwy do spraw finansów publicznych moŜe w drodze rozporządzenia 

określić terminy zapłaty podatku z tytułu importu towarów inne niŜ określone w art. 4 i 5 oraz 

warunki stosowania tych innych terminów, uwzględniając przepisy Wspólnoty Europejskiej 

oraz przebieg realizacji budŜetu państwa. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 

określenie innego niŜ w ustawie o podatku od towarów i usług terminu zapłaty podatku z 

tytułu importu towarów oraz warunki jego stosowania zostało dokonane w drodze 

rozporządzenia z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku. W celu 

zapewnienia większej stabilności i przejrzystości warunków funkcjonowania podmiotów 

korzystających z procedury uproszczonej dla celów  importu projekt zakłada przeniesienie 

tych uregulowań wprost do ustawy. Ponadto proponuje się wprowadzenie obok obowiązku 

przedstawiania przez podatnika organowi celnemu aktualnego zaświadczenia moŜliwość 
złoŜenia oświadczenia - potwierdzającego brak zaległości w podatkach stanowiących 

dochody budŜetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz potwierdzającego zarejestrowanie, jako podatnika czynnego, od co 

najmniej 6 miesięcy. Proponowana zmiana powinna ułatwić i przyspieszyć procedurę zapłaty 

podatku z tytułu importu towarów. 

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 33a reguluje rozliczenie kwoty podatku 

naleŜnego z tytułu importu towarów w ramach procedury uproszczonej. Preferencyjne zasady 

mogą być stosowane pod warunkiem przedstawienia przez podatnika zaświadczenia o braku 

zaległości we wpłatach naleŜnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków 

stanowiących dochód budŜetu państwa oraz potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika 

czynnego. Proponuje się, aby do skorzystania z tych preferencji moŜna było przedstawić 
zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości we wpłatach naleŜnych składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach podatków stanowiących dochód budŜetu państwa, 

jak równieŜ oświadczenia o zarejestrowaniu podatnika jako podatnika VAT czynnego. 

MoŜliwość przedstawienia oświadczeń a nie zaświadczeń powinna ułatwić i 

przyspieszyć procedurę rozliczenia kwoty podatku naleŜnego z tytułu importu towarów.    

 
16. Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 
 

W ustawie znosi się obowiązek (uchylenie ust. 5a w art. 22) dołączania do wniosku o wpis 

do centralnego rejestru przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach 

administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego, w tym dotyczących Wspólnej Polityki 

Rolnej, zaświadczeń dotyczących nadania numeru NIP, REGON, wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz zaświadczenia wystawionego przez bank 

o posiadaniu przez przedsiębiorcę rachunku bankowego. Numer rejestracji przedsiębiorcy, 

numer producenta rolnego oraz numer rachunku bankowego będzie podawany we 

wniosku o wpis do ww. centralnego rejestru (zmiana ust. 5 w art. 22). Do przedsiębiorców 

obowiązanych, na podstawie przedmiotowej ustawy, do składania zaświadczeń stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące 

oświadczeń. 
 

 

17. Ustawa o pomocy społecznej 
 

Ustalanie prawa do świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej oparte jest na 

kryterium dochodowym. Projekt dokonuje zmiany w zakresie podstawy ustalania wysokości 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej za zasadach określonych 

w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i w przepisach o zryczałtowanym 
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podatku dochodowym), która polega na wprowadzeniu obok dotychczasowego zaświadczenia 

wydawanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego alternatywnej moŜliwości 

złoŜenia oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą poprzez odpowiednie 

zastosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie 

oświadczeń (art. 8). 

Ustawa określa wymóg uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie domu 

pomocy społecznej. Do wniosku o wydanie zezwolenia naleŜy dołączyć dokumenty wskazane 

w art. 57 ustawy oraz w rozporządzeniu MPiPS wydanym na podstawie ust. 8 w art. 57. 

Projekt reguluje kwestie zawartości wniosku oraz dokumentów dołączanych do wniosku w 

samej ustawie. Wprowadzono alternatywę aby obok zaświadczenia o niezaleganiu  z 

płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS oraz z Krajowego Rejestru 

Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała placówką – 

podmiot mógł złoŜyć oświadczenie potwierdzające powyŜsze stany. 

Znosi się obowiązek dołączania zaświadczenia o nadaniu numerów NIP, REGON, 

poświadczonego odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności 

gospodarczej. Numery te będą podawane we wniosku o wydanie zezwolenia. 

Zmiana art. 57a ma charakter dostosowujący. 

Ustawa określa wymóg uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W projekcie 

wprowadzono alternatywę tak aby obok dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia 

zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS 

oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie 

kierowała placówką (art. 67) wnioskodawca miał prawo złoŜenia oświadczenia. Oświadczenia 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

Ustawa określa wymóg uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie całodobowej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wynikający z art. 80a obowiązek dołączania do 

wniosku o wydanie zezwolenia zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu 

skarbowego i składkami do ZUS oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o 

niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała placówką – modyfikuje 

się poprzez wprowadzenie moŜliwości złoŜenia oświadczenia, alternatywnie według wyboru 

wnioskodawcy. 

Ustawa określa postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. W celu 

ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, przeprowadza 

się rodzinny wywiad środowiskowy. Sposób przeprowadzania tego wywiadu oraz dokumenty 

niezbędne do ustalenia ww. sytuacji określa rozporządzenie MPiPS wydane na podstawie ust. 

6 w art. 107.  

Projekt zmienia delegację wydania wskazanego rozporządzenia, które nie będzie 

określało ww. dokumentów. Będzie je określała ustawa (dodany ust. 5a w art. 107), przy 

czym wprowadza się alternatywnie moŜliwość złoŜenia oświadczenia albo zaświadczenia w 

sprawach: 

- wysokości wynagrodzenia; 

- okresów zatrudnienia; 

- powierzchni gospodarstwa rolnego; 

- kontynuowania nauki w szkole; 

- opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników; 

- zadeklarowanej w ZUS podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 
- wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. 
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18. Ustawa - Prawo celne 
 

Art. 8 ustawy Prawo celne wskazuje, Ŝe minister właściwy ds. finansów publicznych moŜe 

określić w drodze rozporządzenia wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych. 

Dodano przepis zgodnie z którym do przedsiębiorców zobowiązanych do składania 

zaświadczeń na podstawie przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej dotyczące oświadczeń. 
          W art. 26 dodano ust. 7, który zastrzega, Ŝe w przypadku gdy składającym wniosek o 

utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu 

wolnocłowego jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, we wniosku podaje ona 

dodatkowo numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny (REGON). Co istotne nie 

będzie wymagane potwierdzanie tych danych dokumentami. Na podstawie obowiązujących 

przepisów (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru 

wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu 

wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które naleŜy do niego dołączyć) 
osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przedkładania odpisu z 

właściwego rejestru albo zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, 

oraz zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego w 

krajowym rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Proponowane 

rozwiązanie jest korzystne dla podmiotów, których dotyczą sprawy celne, gdyŜ przyczyni się 
do usprawnienia załatwiania tych spraw. Zmiany w art. 28 mają na celu uregulowanie na 

poziomie ustawy sposobu powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu 

działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. W obowiązujących 

przepisach materia ta jest regulowana rozporządzeniem wydawanym przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 

czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu 

działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji 

prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym). Uregulowanie tych 

zagadnień - w tym m. in. zakresu, co powinno zawierać powiadomienie - w ustawie a nie 

rozporządzeniu zwiększy pewność prawa dla podatnika w tym istotnym obszarze działalności. 

Ponadto proponowany przepis art. 28a eliminuje istniejący na podstawie obecnych przepisów 

obowiązek dołączania do powiadomienia  

- dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej; 

- zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacyjnego REGON; 

- decyzji o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej; 

Zmiany te powinny zmniejszyć obciąŜenia administracyjne ponoszone przez 

prowadzących działalność gospodarczą oraz powinny usprawnić proces rozpoczynania 

działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. 

 

19. Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach 

 
Zgodnie z art. 13 ustawy, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na 

hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczaniu zwierząt doświadczalnych wymaga 

uzyskania zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii. Do wniosku o wydanie zezwolenia 

dołącza się dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób sprawujących opiekę nad 

utrzymywanymi zwierzętami oraz osób nadzorujących te osoby. Projekt doprecyzowuje, Ŝe 

dołączane będą poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałami kopie 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 
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Zgodnie z art. 23 ustawy, jednostka doświadczalna składa wniosek o wpisanie jej do 

wykazu prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki. Do wniosku dołącza się 
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu przez jednostkę doświadczalną 
warunków utrzymywania zwierząt doświadczalnych oraz dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje osób nadzorujących doświadczenia. Projekt doprecyzowuje, Ŝe chodzi 

odpowiednio: o kopię zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii  oraz poświadczone 

przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje. 

 

20. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
 

Ustawa określa wymóg zgłoszenia podmiotu rozpoczynającego prowadzenie szkolenia 

początkowego lub szkolenia uzupełniającego dla osób ubiegających się o wydanie albo o 

przedłuŜenie świadectwa kwalifikacji. Wzór zgłoszenia oraz dokumenty dołączane do 

zgłoszenia określa rozporządzenie MNiI wydane na podstawie ust. 9 w art. 28 ustawy. Projekt 

wprowadza do ustawy przepisy określające zawartość zgłoszenia oraz dokumenty do niego 

dołączane, przy czym w stosunku do stanu obecnego rezygnuje się z dołączania odpisu z KRS 

i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Numery w tych rejestrach 

będą podawane w zgłoszeniu. Dodatkowo będzie wymóg podania numeru NIP. 

 

21. Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym 

 
Krajowy Fundusz Krajowy udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym - 

inwestującym w szczególności w przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących 

działalność badawczo-rozwojową - w drodze otwartego konkursu ofert. Warunkiem 

rozpatrzenia oferty jest zgodnie z art. 12 ust. 5 dołączenie m.in. aktualnego odpisu 

potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu prawnego 

składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności oraz zaświadczenia o 

niekaralności osób mających wpływ na decyzje inwestycyjne funduszu kapitałowego.  

W projekcie zakłada się rezygnację z obowiązku dołączania ww. aktualnego odpisu 

potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru na rzecz obowiązku dołączenia 

oświadczenia o numerze wpisu do tej ewidencji lub rejestru.  

Do przedsiębiorców zobowiązanych do składania zaświadczeń na podstawie 

przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej dotyczące oświadczeń ( w tym przypadku dotyczy to moŜliwości przedłoŜenia 

zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób mających wpływ na decyzje 

inwestycyjne funduszu kapitałowego). Zmiany te będą korzystne dla podmiotów składających 

oferty. Brak konieczności występowania o wydanie odpisu o wpisie do ewidencji lub rejestru 

oraz moŜliwość złoŜenia oświadczenia o niekaralności tych osób powinien przyspieszyć 
procedury zgłaszania ofert.  

 

22. Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
 

Osoba zgłaszająca do właściwego urzędu zainteresowanie pracami nad załoŜeniami do 

projektu ustawy lub projektem ustawy lub rozporządzenia zobowiązana jest dołączyć do 

zgłoszenia zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową 
działalność lobbingową, a w przypadku występowania na rzecz osoby prawnej - wyciągu z 

KRS tej osoby. Wprowadza się alternatywną moŜliwość złoŜenia oświadczenia. (art. 7 ust. 5).  

Proponuje się rezygnację z dołączania do zgłoszenia dokumentów potwierdzających 

prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu. Jedynym załącznikiem będzie dowód 
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wniesienia wpłaty za wpis do rejestru (art. 11 ust. 3). Proponuje się takŜe odejście od 

ograniczenia waŜności zaświadczenia wydanego przez organ upowaŜniony do prowadzenia 

rejestru (art. 11 ust. 8) obok obowiązku doręczania organowi władzy publicznej, przed którym 

występuje, aktualnego zaświadczenia (art. 15) – wprowadzono alternatywnie moŜliwość 
złoŜenia oświadczenia o wpisie do rejestru. Zbyt krótki termin waŜności zaświadczenia (3 

miesiące) moŜe stanowić istotne utrudnienie w prowadzeniu działalności. Zainteresowany 

organ powinien sam dokonać sprawdzenia, np. przy uŜyciu mediów elektronicznych.  

 

23. Ustawa o sporcie kwalifikowanym 
 

W ustawie wprowadza się alternatywną moŜliwość przedkładania wyciągu z KRS lub 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej zainteresowanego 

albo odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego te stany: 

- przez klub sportowy ubiegający się o licencję na uczestnictwo klubu w sporcie 

kwalifikowanym (art. 6) oraz 

- przez załoŜycieli ubiegających się o zgodę na utworzenie polskiego związku 

sportowego (art. 8) i zastępuje się te dokumenty oświadczeniem.  

Obok zaświadczenia potwierdzającego przynaleŜność związku sportowego do 

międzynarodowej organizacji sportowej, wprowadzono moŜliwość złoŜenia oświadczenia 

(art. 8 ust. 2 pkt 8). Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. Organ administracji właściwej w sprawie ma obowiązek poinformowania o tej 

odpowiedzialności. 

Przy ubieganiu się o licencję zawodnika i trenera wymóg przedkładania dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje (art. 46) doprecyzowuje się, przez wskazanie, Ŝe przedkładane 

są kopie tych dokumentów. Analogiczne doprecyzowanie proponuje się w przypadku odpisu 

statutu lub umowy spółki, których kopie dołącza się do wniosku o przyznanie licencji na 

uczestnictwo klubu w sporcie kwalifikowanym (art. 6) oraz w przypadku dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje do uprawiania określonej dyscypliny sportu, których kopie 

dołącza się do wniosku o przyznanie licencji zawodnika (art. 29). 

 

24. Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego 

 
Ustawa określa zawartość wniosku o wpis do rejestru zakładów oraz wniosku o 

zatwierdzenie zakładu (dotyczy zakładów, które podlegają rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. 

b rozporządzenia nr 853/2004, zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 4 ust. 2 

rozporządzenia nr 853/2004, zakładów prowadzących działalność marginalną, lokalną i 

ograniczoną oraz zakładów prowadzących działalność w zakresie produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaŜy bezpośredniej). W projekcie 

rezygnuje się z obowiązku dołączania do wniosku aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia z 

ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarstw 

rolnych (uchyla się pkt 1, 2 i 4 w ust. 3 w art. 21). Numery te będą podawane we wniosku 

(ust. 2 w art. 21). 

 

25. Ustawa o paszach 
 

Ustawa określa zawartość wniosku o wpis do rejestru zakładów działających na rynku 

pasz oraz wniosku o zatwierdzenie zakładu. W projekcie proponuje się rezygnację z 

obowiązku dołączania do wniosku: aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o wpisie w 

ewidencji działalności gospodarczej, kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym 

nadanym na podstawie  przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
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gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zaświadczenia o 

nadaniu numeru NIP i REGON. Numery te będą podawane we wniosku (art. 10). 

Ustawa określa zawartość wniosku o wpis na listę dystrybutorów pasz leczniczych i 

produktów pośrednich. W projekcie proponuje się rezygnację z dołączania do wniosku: 

aktualnego odpisu z KRS i zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej 

oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON. Numery te będą podawane we wniosku 

(art. 20). 

Ustawa określa zawartość wniosku o wpis zakładu do prowadzonej przez Głównego 

Lekarza Weterynarii ewidencji zakładów państw trzecich mających przedstawicielstwo na 

terytorium RP lub innego państwa członkowskiego UE, z których dopuszcza się przywóz 

przesyłek pasz. W projekcie znosi się obowiązek dołączania do wniosku aktualnego 

zaświadczenia potwierdzającego wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstwa 

prowadzonego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Numer wpisu 

przedstawicielstwa do ww. rejestru będzie podawany we wniosku (art. 37). 

 

26. Ustawa o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia 
 

Ustawa nakłada obowiązek wpisu do rejestru zakładów i uzyskania zatwierdzenia 

zakładu działającego na rynku spoŜywczym oraz uzyskania uznania wody jako naturalnej 

wody mineralnej. Postępowanie w tych sprawach następuje na wniosek zainteresowanego 

podmiotu. Ustawa określa, jakie dokumenty naleŜy dołączyć do ww. wniosków. 

W projekcie znosi się obowiązek dołączania do wniosku aktualnych odpisów z KRS, 

zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej i o numerach identyfikacyjnych nadanych 

w ewidencji gospodarstw rolnych. Podmioty działające na rynku spoŜywczym będą podawały 

te dane odpowiednio we wniosku o wpis do rejestru zakładów, o zatwierdzenie zakładu 

działającego na rynku spoŜywczym, we wniosku o uznanie wody jako naturalnej wody 

mineralnej. 

 

27. Ustawa o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym 

niewidomym ofiarom działań wojennych 
 

Z art. 2 ust. 4 ustawy wynika obowiązek przedłoŜenia przy ubieganiu się o 

świadczenie pienięŜne osoby poszkodowanej w związku z działaniami wojennymi 

zaświadczenia o utracie wzroku z powodu urazu, wystawionego przez lekarza okulistę. 
Proponuje się zaświadczenie lekarza o utracie wzroku z powodu urazu zastąpić 

oświadczeniem wnioskodawcy, poniewaŜ potwierdzenie utraty wzroku znajdujemy  

w orzeczeniu o inwalidztwie, a na potwierdzenie okoliczności utraty wzroku wnioskodawca 

przedstawia dowody, w tym dokumentację medyczną. 
 

28. Ustawa o licencji syndyka 
 

Ustawa określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, która 

uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Licencję przyznaje się na 

wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka. Do wniosku naleŜy dołączyć dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogów wskazanych w ustawie. 

W projekcie znosi się obowiązek dołączania zaświadczenia o niekaralności za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz zaświadczenia, Ŝe wnioskodawca nie jest 

wpisany do rejestru dłuŜników niewypłacalnych – zastępując je odpowiednim oświadczeniem 

wnioskodawcy. 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 45

 

29. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
 

Księgi bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych są prowadzone przez związek 

hodowców lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra właściwego do spraw 

rolnictwa. Minister dokonuje uznania na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, 

jeŜeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii 

Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi 

hodowlane. 

Rejestry świń są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot, które 

zostały uznane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Minister dokonuje uznania na 

wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeŜeli ten związek lub podmiot spełniają 
wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji 

prowadzących lub zakładających rejestry świń. 
W przypadkach obu ww. wniosków, obowiązek dołączania do wniosku odpisu z KRS 

zastępuje się oświadczeniem o wpisie do KRS albo innego rejestru lub ewidencji właściwych 

dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (art. 17 ust. 3 pkt 4 lit.c oraz art. 21 ust. 3 pkt 4 lit. 

c). Jednocześnie w zakresie wymogu dołączania do wniosków statutu lub umowy, na 

podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot – doprecyzowuje się, Ŝe 

składana jest kopia tego dokumentu. 

 

30. Ustawa o nawozach i nawoŜeniu 
 

Zgodnie z ustawą nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin mogą być 
wprowadzane do obrotu na podstawie uzyskanego pozwolenia. Projekt określa zawartość 
wniosku o wydanie pozwolenia (dodany ust. 3a w art. 4), w tym numer identyfikacji 

podatkowej NIP, numer w rejestrze przedsiębiorców  albo w ewidencji działalności 

gospodarczej  Jednocześnie znosi się obowiązek dołączania odpisu z organu rejestrowego lub 

zaświadczenia z organu ewidencyjnego. W zakresie obowiązku przedkładania umowy spółki 

cywilnej doprecyzowano, Ŝe przedkładana jest kopia tego dokumentu (ust. 4). Zmiana 

brzmienia ust. 5 ma charakter dostosowujący. 

 

31. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy istnieje obowiązek dołączenia do wniosku o 

przyznanie alimentów z funduszu alimentacyjnego zaświadczenia o dochodzie, wydanego 

przez naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia lub oświadczenia dokumentującego 

wysokość innych dochodów oraz zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 

lub szkoły wyŜszej. 

Obok obowiązku przedstawiania zaświadczenia alternatywnie wprowadzono 

moŜliwość złoŜenia oświadczenia. Osoba, która złoŜyłaby fałszywe oświadczenie, co do 

swoich dochodów czy o uczęszczaniu do szkoły wyŜszej ponosiłaby za to odpowiedzialność 
karną (zmiana ust. 7 w art. 15). Zgodnie z ustawą (art. 23) osoba, która pobrała nienaleŜnie 

świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. 

 

 

V.4. Pozostałe zmiany 
 

1. Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego 
 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 46

Stan obecny 
 

Kodeks postępowania cywilnego, w Dziale V zatytułowanym „pełnomocnicy 

procesowi” ustala zasady reprezentacji stron przed sądem. W art. 86 wskazuje na zasadę 
generalną, iŜ poza reprezentacją osobistą moŜliwa jest reprezentacja przez pełnomocnika. W 

art. 87 ustanowiono dopuszczalny krąg pełnomocników. We wszelkich sprawach oraz dla 

kaŜdej osoby lub podmiotu pełnomocnikiem moŜna ustalić adwokata lub radcę prawnego, ale 

dodatkowo w sprawach niektórego typu krąg ten moŜe być znacznie szerszy. 

Przykładowo w sprawach dotyczących własności przemysłowej jest to rzecznik 

patentowy lub organizacja zajmująca się ochroną takich praw, w sprawach ochrony praw 

konsumenta – przedstawiciel organizacji zajmującej się ochroną takich praw, w sprawach 

gospodarstwa rolnego – przedstawiciel organizacji członkowskiej rolników.  

Osobę prawną moŜe reprezentować jej pracownik, a w sprawach gospodarczych 

zagranicznego przedsiębiorcę moŜe reprezentować pełnomocnik (art. 479
8
) ustanowiony do 

reprezentowania tego przedsiębiorcy wobec polskich organów administracji publicznej, na 

podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i 

fizyczne, a takŜe banki – czyli kaŜdy obywatel polski lub uprawniona polska osoba prawna, 

mający stałe miejsce pobytu lub siedzibę w Polsce. W kaŜdej sprawie moŜe równieŜ być 
pełnomocnikiem osoba pozostająca z mocodawcą w stałym stosunku zlecenia w sprawie 

objętej przedmiotem sporu.  

 

Propozycje zmian 

 

Pełnomocnicy procesowi 
 

Zakres wyjątków od reguły przymusu adwokackiego (radcowskiego) jest więc 

stosunkowo szeroki, jednakŜe jego konstruowanie przypomina przypadkowy zestaw 

okoliczności i osób, które mogą być pełnomocnikami. Świadczy jednak o przyjęciu 

rozwiązań, zgodnie z którymi nie tylko adwokat (lub radca prawny) zapewnia właściwą 
reprezentację. Ich wyłączność, słusznie pozostawiono w sprawach rodzinnych, karnych i tych, 

które dotyczą reprezentacji osób fizycznych – z załoŜenia słabszych i wymagających ochrony.  

 

Nie znajduje więc uzasadnienia obowiązek przymusu adwokackiego dla 

profesjonalistów (osób prawnych i przedsiębiorców) w jakichkolwiek sprawach. Owe 

podmioty, jako profesjonalni uczestnicy rynku powinni mieć moŜliwość swobodnego 

decydowania o ustanowieniu pełnomocnika z dowolnego kręgu osób. Ewentualne 

konsekwencje niewłaściwego doboru poniesie profesjonalista, który świadomie dokonał 

innego niŜ dotychczasowy przymusowy wybór.  

 

Nie spowoduje to równieŜ negatywnych konsekwencji w przebiegu procesu. Skoro juŜ 
dziś pełnomocnikiem moŜe być kaŜdy pracownik osoby prawnej – równieŜ nie występujący 

zawodowo przed sądami i nie powoduje to proceduralnych kłopotów, to moŜliwość 
ustanawiania pełnomocnikami innych osób równieŜ nie niesie ze sobą tego zagroŜenia. 

 

Zmiana proponowana w art. 87 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zdecydowanie 

ułatwi dostęp do sądu przedsiębiorcom, którzy w aktualnym stanie prawnym zdani są na 

ograniczony w swej liczebności krąg adwokacko – radcowski (lub konieczność radzenia sobie 

samemu), co powoduje konieczność oczekiwania na zajęcie się sprawą przez prawnika 

jeszcze przed jej skierowaniem do sądu. Jednocześnie ograniczona do członków korporacji 
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konkurencja nie dopuszcza do obniŜenia cen, w związku z czym szczególnie najdrobniejszych 

przedsiębiorców nierzadko nie stać na usługi radców i adwokatów.  

W razie konieczności występowania przed sądem gospodarczym, przedsiębiorca, 

który nie jest profesjonalistą w zakresie prowadzenia sporów sadowych powinien, jako 

profesjonalny uczestnik rynku samodzielnie zdecydować, czy rodzaj sprawy, jej waga dla 

jego interesów, wysiłek włoŜony w jej przygotowanie i uczestniczenie w jej prowadzeniu, 

uzasadnia samodzielne działanie, czy teŜ wymaga skorzystania z pomocy prawnej. JeŜeli 

przedsiębiorca uzna, iŜ potrzebuje takiej pomocy to powinien mieć moŜliwość swobodnego 

decydowania o ustanowieniu pełnomocnika z dowolnego kręgu osób.      

 

Zmiana tego przepisu polega na wprowadzeniu do art. 87 § 2 prawa do 

reprezentowania osób prawnych przez „inne osoby” posiadające zdolność do czynności 

prawnych, a więc inne takŜe niŜ radcowie, adwokaci, rzecznicy patentowi, czy 

przedstawiciele  organizacji  członkowskich.  

Niezmienione pozostaną przepisy, które część czynności zastrzegają wyłącznie dla 

adwokatów i radców pomijając innych (funkcjonujących teŜ dzisiaj pełnomocników). 

Dotyczy to juŜ wspomnianych spraw osób fizycznych, a takŜe spraw przed Sądem 

NajwyŜszym, czy Trybunałem Konstytucyjnym. 

 

Konsekwencją proponowanej zmiany będzie moŜliwość swobodnego wyboru 

pełnomocnika z nieograniczonego kręgu podmiotów, co zdecydowanie ułatwi 

przedsiębiorcom dostęp do sądu, gdyŜ nie będą oni zobligowani do korzystania ze zbyt 

kosztownej dla niektórych przedsiębiorców pomocy profesjonalnego pełnomocnika. 

Rozwiązanie takie w przypadku niektórych przedsiębiorców pozwoli na zminimalizowanie 

ich wydatków powodujących straty, a to często warunkujących ich przetrwanie na rynku.  

 

Sąd polubowny 

Sąd polubowny jest określany w doktrynie jako sąd niepaństwowy, rozstrzygający 

sprawę na podstawie zgodnej woli stron wyraŜonej w sposób i w zakresie zgodnym z 

przepisami prawa, wyrokiem zrównanym w skutkach z wyrokiem sądu państwowego. 

Podkreślić jednak naleŜy, iŜ postępowanie przed sądem polubownym jest oceniane przez 

część autorów jako postępowanie pozasądowe, jest równieŜ reprezentowany pogląd o jego 

sądowym charakterze wyraŜającym się w wykonywaniu zamiast sądu państwowego jego 

funkcji w postaci rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy cywilnej.  

Określenie miejsca postępowania najczęściej następuje w zapisie na sąd polubowny. 

W zaleŜności od woli stron miejscem postępowania moŜe być siedziba stałego sądu 

polubownego, działającego przykładowo przy izbie gospodarczej lub przy izbie korporacji 

prawniczej, albo w przypadku gdy sąd polubowny ma być sądem ad hoc, siedziba jednej ze 

stron, albo inne wybrane przez nie miejsce.  

Strony mogą w zapisie na sąd polubowny zawrzeć postanowienie, na mocy którego 

sąd polubowny moŜe za zgodą stron prowadzić postępowanie i orzekać w innym miejscu niŜ 
to, które strony w zapisie ustaliły. Taką klauzulę naleŜy uznać za dopuszczalną z uwagi na 

jedną z najistotniejszych funkcji sądownictwa polubownego - dogodności dla stron, rzecz 

jasna pod warunkiem, Ŝe zmiana miejsca postępowania jest wynikiem porozumienia między 

stronami i nie wiąŜe się dla nich z nadmiernymi niedogodnościami.  

 

Zmiany w przepisach części piątej Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądu 

polubownego mają na celu usprawnienie i przyspieszenie przebiegu postępowania 

arbitraŜowego.  



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 48

W art. 1176 § 7 wprowadzenie dwutygodniowego terminu do rozpoznania przez sąd 

wniosku o wyłączenie arbitra ma na celu uniknięcie długich okresów faktycznego 

wstrzymania rozpoznania sprawy przez sąd polubowny. W praktyce zdarza się, Ŝe jedna ze 

stron sięga po wniosek o wyłączenie arbitra kilkakrotnie w tej samej sprawie często 

podnosząc te same argumenty. W obecnym stanie prawnym rozpoznaniu przez sąd podlega 

nawet bezzasadny wniosek o wyłączenie arbitra, co skutecznie wstrzymuje  rozpoznanie 

sprawy  przez sąd polubowny. 

W art. 1207 § 4 proponuje się ograniczyć podmiotowy zakres interwencji ubocznej w 

tych sprawach wyłącznie do stron zapisu na sąd polubowny. Rozwiązanie takie w dostateczny 

sposób zabezpiecza interesy osób najbardziej zainteresowanych tj. wszystkich stron zapisu na 

sąd polubowny (umowy o arbitraŜ), w tym takŜe wspólników (zapis w umowie lub statucie 

spółki) oraz członków spółdzielni lub stowarzyszenia  (zapis w statucie spółdzielni lub 

stowarzyszenia). Przedmiotowe rozwiązanie pozwala uniknąć nadmiernej przewlekłości 

postępowania, ponadto zapewnia ochronę tajemnic handlowych i innych informacji poufnych 

dotyczących stron zapisu na sąd polubowny, przed ich ujawnieniem niepowołanym osobom i 

konkurencji. Postępowanie arbitraŜowe i jego akta są poufne tymczasem poufność zawartych 

w nich informacji handlowych doznać moŜe uszczerbku ze strony interwenientów w toku 

postarbitraŜowego postępowania sądowego. Analogiczne rozwiązanie zaproponowano w 

dodawanym art. 1212 § 4 w odniesieniu do interwencji ubocznej w sprawach o uznanie albo 

stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub zawartej przed nim ugody. 

Dodatkowo wprowadzono przepis (1207 § 5), który stanowi wytyczną dla sądu do 

rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego niezwłocznie jednak nie później 

niŜ w terminie trzech miesięcy od dnia jej wniesienia. 

Sprawne przeprowadzenie postępowania przed sądem polubownym nie gwarantuje 

jeszcze szybkiego zaspokojenia roszczeń, jeŜeli przepisy regulujące kolejne stadia 

postępowań postarbitraŜowych nie stwarzają dostatecznie silnych gwarancji sprawności i 

szybkości tych postępowań. Dotyczy to zarówno postępowania ze skargi o uchylenie wyroku 

sądu polubownego jak i postępowania o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku 

sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.  

Dlatego teŜ zaproponowano w art. 1208 § 1 skrócenie do dwóch miesięcy, a w art. 

1208 § 2 do roku, terminów do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. W 

dodanym art. 1212 § 3 określenie miesięcznego terminu do rozpoznania przez sąd sprawy o 

uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim 

zawartej, a w odniesieniu do wyroków i ugód zagranicznych oraz określenie w art. 1215 

trzymiesięcznego terminu na przeprowadzenie rozprawy przez sąd. 

Termin dwóch miesięcy na sporządzenie skargi o uchylenie wyroku sądu 

polubownego jest całkowicie wystarczający . Ustawodawca przewidział taki sam termin na 

wniesienie kasacji, która jest znacznie trudniejszym pismem procesowym. Kasacja dotyczy 

zawsze skomplikowanych i szczególnych zagadnień prawnych, podczas gdy skarga oparta 

moŜe być jedynie na kilku zasadniczych zarzutach. 

 

2. Ustawa – Prawo spółdzielcze 

 

Stan obecny 

 
Niemal wszystkie istniejące spółdzielnie pracy powstały przed 1989 r. W czasach PRL 

spółdzielnie traktowane były jako ideologicznie dopuszczalna, choć „gorsza” od własności 

państwowej, forma „sektora uspołecznionego”, moŜliwa do wykorzystania w obrębie tzw. 

drobnej wytwórczości. U progu transformacji było jeszcze 2285 spółdzielni pracy. Do roku 

2000 ich liczba stopniała do ok. 1200; kolejne bankructwa spowodowały, Ŝe dziś zostało ich 
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około 500. Nadal jednak zatrudniają ponad 70 tys. osób. Niektóre z nich wciąŜ mają produkty 

i marki rozpoznawane przez klientów, ale i one radzą sobie coraz gorzej w narzuconej i 

skamieniałej formie prawnej. Zasada równości głosów, niezaleŜnie od wnoszonego kapitału, 

staŜu pracy czy kwalifikacji, brak indywidualnych tytułów własności w wypracowanym 

majątku, utrata wszelkich korzyści i praw z chwilą przejścia na emeryturę są traktowane przez 

wielu członków spółdzielni jako przejawy dyskryminacji.  

Za nieuzasadniony relikt przeszłości uwaŜa się równieŜ faktyczne podporządkowanie 

spółdzielczych przedsiębiorstw powołanym z mocy ustawy związkom rewizyjnym i  organom 

tzw. samorządu spółdzielczego. Spółdzielnie pracy to jedyna forma działalności 

gospodarczej, która ma narzuconą przez ustawę biurokratyczną strukturę, utrzymywaną z 

obligatoryjnych składek.  

 

Obecnie obowiązujące prawo spółdzielcze, którego zasadnicze konstrukcje powstały 

w innych warunkach ustrojowych, nie zawiera przepisów umoŜliwiających ewentualne 

przekształcenia spółdzielni pracy ze skutkami sukcesji uniwersalnej, polegającej na 

wstąpieniu utworzonej spółki w prawa i obowiązki spółdzielni. Dla przedsiębiorców 

działających w formie spółdzielczej oznacza to swoiste „więzienie prawne”, ogranicza ich 

wolność gospodarowania i moŜliwości przetrwania w warunkach wolnego i konkurencyjnego 

rynku. Spółdzielnie pracy mają, w opinii wielu partnerów rynkowych, niezrozumiałą formę 
własności (art. 3 Prawa spółdzielczego), nieczytelną strukturę zarządzania, brak im teŜ 
moŜliwości pozyskiwania kapitału z zewnątrz w formie udziałów. Nadto nadmierna ochrona 

tzw. spółdzielczego stosunku pracy utrudnia bądź uniemoŜliwia elastyczne dostosowanie 

zatrudnienia do warunków rynkowych i podnosi koszty pracy. Skutkiem tego stanu rzeczy 

były masowe upadłości i likwidacje spółdzielni pracy. Z tego teŜ powodu nie powstają nowe 

spółdzielnie pracy. Osoby chcące podjąć działalność gospodarczą wiedzą bowiem, Ŝe 

wybrałyby formę prawną, obniŜającą ich konkurencyjność.  
Spółdzielnie przechodzą próbę czasu, podejmując działania zmierzające do utrzymania 

się na rynku w nowej sytuacji. Jednak światowy kryzys gospodarczy moŜe wywołać kolejną 
falę upadłości spółdzielni. Zmiany wprowadzane w ustawie mają w tym przypadku charakter 

działań prewencyjnych (skutkujących ograniczeniem widma upadłości spółdzielni) i działań 
antykryzysowych.  

Pilność projektowanych rozwiązań podyktowana jest takŜe niemoŜnością podjęcia 

skutecznych, szybkich i oszczędnych procesów restrukturyzacyjnych w spółdzielniach pracy, 

które zniwelowałyby skutki wywołane przez światowy kryzys gospodarczy. 

Próby transformacji spółdzielni w drodze wniesienia ich majątku do spółki 

kapitałowej spotykały się w praktyce orzeczniczej z zarzutem obejścia prawa (art. 58 § 1 

Kodeksu cywilnego). Surowe stanowisko Sądu NajwyŜszego (uchwała z 13 grudnia 2000 r.) 

pchnęło wiele spółdzielni w kierunku prób przekształcenia w spółki np. poprzez wnoszenie do 

spółki tylko części majątku, ale i takie próby, na gruncie obowiązującego prawa, natrafiały na 

negatywną ocenę sądów. Mimo, Ŝe Ŝaden przepis ustawy nie zabrania przekształceń formy 

prawnej prowadzonej przez osoby prawne w drodze wniesienia całego przedsiębiorstwa do 

spółki handlowej i stopniowego wygaszania działalności w podmiocie przekształcanym, 

orzecznictwo Sądu NajwyŜszego zamknęło tego rodzaju ścieŜkę transformacji ustanawiając 

wymóg zachowania przez spółdzielnię takiej części majątku, aby mogła ona kontynuować 
nadal dotychczasową działalność statutową. Próby przekształcenia spółdzielni pracy oparte na 

zasadzie wolności umów doznały dalszych ograniczeń w następstwie wyroku SN z 

20.06.2007 r., w którym orzeczono, Ŝe utworzenie przez członków spółdzielni spółki z o.o. na 

bazie jej majątku „jest moŜliwe jedynie w drodze likwidacji spółdzielni (...)”. Jakkolwiek 

stanowisko to budzi uzasadnione wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady wolności 

działalności gospodarczej, do której zalicza się prawo zaniechania działalności lub zmiany 
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formy prowadzenia działalności gospodarczej, droga przekształcenia wskazana przez 

orzecznictwo przekreśla realne szanse transformacji spółdzielni zarówno ze względów 

prawnych, jak i gospodarczych.  

 

W tym stanie prawnym zapewnienie spółdzielniom pracy  swobody 

przekształcenia w spółki prawa handlowego powinno nastąpić w drodze rozwiązania 

ustawowego. 
 

Stanowisko orzecznictwa stawiające wymóg uprzedniej likwidacji spółdzielni przed 

wniesieniem jej majątku jako aportu do spółki dotknęło równieŜ spółki, do których wniesiono 

przedsiębiorstwa spółdzielni za pełną zgodą wszystkich spółdzielców i gdzie nie doszło do 

zaskarŜenia uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni przewidujących wniesienie mienia 

spółdzielczego w formie aportu bezpośrednio do spółek lub za pośrednictwem członków 

spółdzielni, którzy z kolei wnieśli je do nowotworzonych spółek. Wierzyciele spółdzielni są 
w takich okolicznościach przekonani o nabyciu przedsiębiorstwa przez spółki i jej 

odpowiedzialności za zobowiązania spółdzielni (ewentualnie spółdzielców) na podstawie art. 

554 k.c. Uwzględniając orzecznictwo Sądu NajwyŜszego sądy niŜszych instancji oddalają 
powództwa wierzycieli podnosząc, Ŝe wniesienie przedsiębiorstwa było niewaŜne ex lege, a 

zatem pozwana spółka, która rozporządza i uŜywa majątku spółdzielni, nie jest 

odpowiedzialna za jej zobowiązania. Tak więc uzaleŜnienie wniesienia przedsiębiorstwa 

spółdzielni do spółki od uprzedniej likwidacji spółdzielni, podyktowane zapewne interesem 

jej wierzycieli, powoduje zgoła odmienne skutki. 

 

Propozycje zmian 
 

Przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego 
 

 

Propozycje zmian dotyczą wyłącznie przekształceń spółdzielni pracy a nie innych 

spółdzielni. Ten typ spółdzielni odczuwa bowiem szczególnie negatywnie gorset ograniczeń 
dotyczący pozyskiwania kapitału i ucieczkę przedsiębiorczych menedŜerów, czy teŜ 
sztywnych reguł spółdzielczego stosunku pracy. 

Uchwalenie projektu nie spowoduje Ŝadnych obciąŜeń budŜetu Państwa. 

Przekształcone podmioty mogą natomiast przynieść dodatkowe wpływy budŜetowe dzięki 

wzrostowi efektywności organizacji gospodarczych, które nie będą po przekształceniu 

krępowane przez opisane wyŜej instytucje prawa spółdzielczego. 

 

Nowelizacja dodaje dział XIa – Przekształcenia spółdzielni, który zakłada, Ŝe akt 

przekształcenia spółdzielni w spółkę handlową powoduje skutki określone w art. 112d. 

Przewidziana w nim sukcesja uniwersalna obejmuje nie tylko stosunki cywilnoprawne, lecz 

równieŜ publicznoprawne, a takŜe reguluje wpływ przekształcenia na spółdzielczy stosunek 

pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie wygasają np. udzielone spółdzielni zezwolenia, 

koncesje i ulgi, co miałoby miejsce w razie uprzedniej likwidacji spółdzielni, zgodnie z 

wymogami orzecznictwa.  

Proces przekształcenia spółdzielni w spółkę wszczyna uchwała walnego zgromadzenia 

członków spółdzielni, która powinna być podjęta kwalifikowaną większością trzech 

czwartych głosów oddanych w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych.  

Kolejne etapy procesu przekształcenia są wzorowane na przepisach o przekształceniu 

spółek kapitałowych. Istotne gwarancje prawidłowości tego procesu obejmują m.in. wymogi 

opracowania planu przekształcenia, który powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej 
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spółdzielni oraz projekty uchwał o przekształceniu, umowy spółki przekształconej i 

sprawozdanie finansowe. Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta.  

Następnym etapem procesu przekształcenia jest podjęcie uchwały o przekształceniu 

spółdzielni w spółkę. W terminie miesiąca od podjęcia tej uchwały spółdzielnia wzywa 

swoich członków do złoŜenia oświadczenia o przystąpieniu (uczestnictwie) w spółce 

handlowej. Po złoŜeniu tych oświadczeń przewiduje się zawarcie umowy kreującej spółkę 
docelową.  

Przepis art. 112o projektu przewiduje, Ŝe kapitał zakładowy docelowej spółki 

handlowej tworzą kwoty wpłacone do spółdzielni przez jej członków jako wpisowe, udziały 

członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyŜki bilansowej. Kwoty te stają się 
wkładami na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej albo 

wkładami wnoszonymi przez wspólnika do przekształconej spółki osobowej. Umowa 

załoŜycielska spółki handlowej (statut) mogą przewidywać dopuszczalność wnoszenia jako 

udziałów takŜe innych aktywów. Dopuszcza się udział w spółce docelowej równieŜ innych 

osób niŜ członkowie przekształconej spółdzielni (art. 112o ust. 3). 

Przepisy o zaskarŜaniu uchwał odsyłają do art. 42 Prawa spółdzielczego. Pozostałe 

przepisy tego artykułu są wzorowane na przepisach Kodeksu spółek handlowych o 

przekształceniu spółek handlowych (art. 566 § 1 i 2 oraz art. 567 § 2). W interesie 

bezpieczeństwa obrotu ograniczają one podstawy do zaskarŜania, których podstawą są zarzuty 

niewłaściwej wyceny wartości udziałów lub akcji w planie przekształcenia. 

Członkowie spółdzielni nieuczestniczący w przekształceniu mają zagwarantowane 

roszczenia o wypłatę udziałów członkowskich z podziału nadwyŜki bilansowej. Osobom tym 

słuŜy takŜe prawo do zakwestionowania wyceny wartości udziału w podziale nadwyŜki 

bilansowej spółdzielni, zgodne ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów 

przekształcenia (art. 112t). 

NaleŜy podkreślić, iŜ wprowadzenie moŜliwości przekształcania spółdzielni pracy w 

spółki prawa handlowego nie będzie stanowić obowiązku przekształcenia, a jedynie przywilej 

dla spółdzielni pracy. Zatem uchwała o przekształceniu będzie autonomiczną i dobrowolną 
decyzją organów spółdzielni. 

Reasumując spółdzielnie pracy uzyskają nowy instrument dający moŜliwość wyboru 

w zakresie formy gospodarowania, bez konieczności stawiania spółdzielni w stan likwidacji 

bądź innych kosztowych działań. 
 

 

Uelastycznienie spółdzielczego stosunku pracy 

 
Zmiany mają na celu uelastycznienie form zatrudnienia w spółdzielni pracy.  

Wprowadzono moŜliwość aby spółdzielnia mogła przewidzieć w statucie zatrudnianie 

wszystkich lub niektórych członków równieŜ na podstawie umowy o pracę w przypadku, gdy 

jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni.  

 Wybór takiej formy zatrudnienia w statucie pozwoli spółdzielniom pracy na 

zatrudnianie na okres próbny lub na czas określony, co znacznie uelastyczni i poprawi 

funkcjonowanie spółdzielni pracy wobec dynamiki rynku pracy. 

 

 

Zwolnienie poŜyczek udzielanych przez członków spółdzielni od podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

 
Pochodną zmian w ustawie – Prawo spółdzielcze są zmiany w ustawie z dnia 9 

września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w art. 9 pkt 10 dodaje się lit. j). 
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Od 1 stycznia 2009 r. wskutek zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o podatku 

od czynności cywilnoprawnych, poŜyczka od wspólnika dla spółki kapitałowej (z o.o. i 

akcyjna) nie jest kwalifikowana na gruncie PCC jako zmiana umowy spółki i tym samym 

objęta jest zwolnieniem od podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 10, lit. i) 

ustawy o PCC). Jednocześnie nie dokonano zwolnienia od tego podatku poŜyczek 

udzielanych spółdzielniom przez ich członków. Brak jest uzasadnienia dla odmiennego 

uregulowania kwestii poŜyczek w przypadku wspólników spółek kapitałowych i członków 

spółdzielni. W związku z powyŜszym w projekcie proponuje się dokonanie zmiany w art. 9 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mającej na celu wprowadzenie zwolnienia 

od poŜyczki równieŜ w przypadku, gdy poŜyczka udzielana jest spółdzielni przez jej członka. 

 
 

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

 

Stan obecny 

 

Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości 

powyŜej 18 % alkoholu 
 

Ustawa stanowi, Ŝe obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości 

powyŜej 18 % alkoholu moŜe być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydawanego 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki (art. 9 ust. 1). Zezwolenie wydaje się na 

wniosek przedsiębiorcy, którego niezbędne elementy określa ustawa (art. 9 ust. 3a i 3b). 

Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku i wzór tego wniosku określa 

minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia (art. 9 ust. 4).  

Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyŜej 18 % 

alkoholu wydaje się na czas oznaczony nie dłuŜszy niŜ rok. W zezwoleniu określa się limit w 

wysokości minimum 500 tys. litrów 100%  alkoholu rocznie. Limit ten moŜe być zwiększony 

na wniosek przedsiębiorcy złoŜony nie później niŜ 30 dni od dnia wykorzystania limitu 

określonego w zezwoleniu. 

Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia na obrót hurtowy 

napojami alkoholowymi o zawartości powyŜej 18 % alkoholu jest wypełnianie przez 

przedsiębiorcę obowiązków określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Cofniecie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyŜej 

18 % alkoholu przez ministra właściwego do sprawa gospodarki następuje z przyczyn  

określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9
5 

ust. 1). Minister właściwy do spraw gospodarki równieŜ moŜe cofnąć zezwolenie w 

przypadku zaistnienia jednej z dwóch przesłanek określonych w ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9
5 

ust. 1), co sprawia, Ŝe decyzja w tym 

zakresie ma charakter rozstrzygnięcia uznaniowego.  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje 

takŜe wygaśniecie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości 

powyŜej 18 % alkoholu. Wygaśniecie to następuje w ściśle określonych ustawowo 

przypadkach (art. 9
5
). 

 

Zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości 

poniŜej 18 % alkoholu 
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, Ŝe 

obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości poniŜej 18 % alkoholu moŜe być 
prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydawanego przez marszałka województwa (art. 

9 ust. 2). 

Zezwolenie to wydaje się przedsiębiorcom, którzy posiadają siedzibę na obszarze 

województwa (art. 9 ust. 3). Miejsce połoŜenia siedziby przedsiębiorcy wskazuje, Ŝe 

adresatem tego zezwolenia moŜe być wyłącznie przedsiębiorca polski, gdyŜ mający siedzibę 
na terytorium RP. Wyklucza to dopuszczalność ubiegania się przez przedsiębiorcę 
zagranicznego w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o wydanie 

takiego zezwolenia. Z punktu widzenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oznacza to bezwzględny zakaz prowadzenia na terytorium 

RP przez przedsiębiorcę zagranicznego działalności w zakresie obrotu hurtowego napojami 

alkoholowymi o zawartości poniŜej 18 % alkoholu, co w równym stopniu dotyczy 

przedsiębiorców zagranicznych z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z 

wyłączeniem, co oczywiste, przedsiębiorców z siedzibą na terytorium RP, którzy nie mogą 
mieć statusu przedsiębiorców zagranicznych, lecz wyłącznie status przedsiębiorców polskich, 

co najwyŜej z udziałem zagranicznym).  

  Zezwolenie wydaje się wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, którego niezbędne 

elementy określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 

9 ust. 3a i 3b). Rodzaj dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku i wzór tego 

wniosku określa minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia (art. 9 ust. 

4).  

Zezwolenie, które stanowi decyzję administracyjną, wydaje się oddzielnie na obrót 

hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo i napojami 

alkoholowymi o zawartości powyŜej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa. Zezwolenie 

na obrót hurtowy tymi napojami alkoholowymi (o zawartości poniŜej 18 % alkoholu) wydaje 

się na czas oznaczony nie dłuŜszy niŜ 2 lata (art. 9
1 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1). 

Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia (odrębnego na obrót 

hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo i napojami 

alkoholowymi o zawartości powyŜej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa) jest 

wypełnianie przez przedsiębiorcę obowiązków określonych w ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9
4
). 

Cofniecie zezwolenia (odrębnego na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o 

zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo i napojami alkoholowymi o zawartości powyŜej 

4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa) przez marszałka województwa następuje z 

przyczyn określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (art. 9
5
 ust. 1). Marszałek województwa równieŜ moŜe cofnąć zezwolenie w 

przypadku zaistnienia jednej z dwóch przesłanek określonych w ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9
5
 ust. 1), co sprawia, Ŝe decyzja w tym 

zakresie ma charakter rozstrzygnięcia uznaniowego.  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje 

równieŜ wygaśniecie zezwolenia (odrębnego na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o 

zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo i napojami alkoholowymi o zawartości powyŜej 

4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa). Wygaśniecie to następuje z mocy prawa w ściśle 

określonych sytuacjach (art. 9
5
 ust. 3). 

 

Zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu 

lub poza miejscem sprzedaŜy 
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, Ŝe 

sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaŜy moŜe być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydawanego przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaŜy (art. 

18 ust. 1). 

Zezwolenie wydaje się wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, którego niezbędne 

elementy oraz dodatkowe dokumenty określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 5 i 6). Zezwolenie, jako decyzję 
administracyjną, wydaje się oddzielnie na sprzedaŜ napojów alkoholowych: 

- o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,  

- o zawartości powyŜej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- o zawartości powyŜej 18 % alkoholu. 

Wydanie zezwolenia zaleŜy od uzyskania pozytywnej opinii gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z 

uchwałami rady gminy: 

- w sprawie ustalenia dla terenu gminy (miasta) liczby punktów sprzedaŜy napojów 

zawierających powyŜej 4% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŜy i 

podawania napojów alkoholowych (art. 18 ust. 3 a).  

Z prawnego punktu widzenia pozytywna opinia stanowi zgodę na wydanie 

zezwolenia, natomiast opinia negatywna jest równoznaczna z nie wyraŜeniem zgody na jego 

wydanie.  

 Zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w 

miejscu sprzedaŜy (odrębne w zaleŜności od zawartości alkoholu) wydaje się na czas 

oznaczony, nie krótszy niŜ 4 lata, a w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy – nie krótszy niŜ 2 lata (art. 18 ust. 9). 

Warunkiem prowadzenia sprzedaŜy napojów alkoholowych do spoŜycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaŜy, obok posiadania stosownego zezwolenia, jest spełnienie licznych 

przesłanek określonych w ustawie (art. 18 ust. 7). 

Cofniecie zezwolenia następuje z przyczyn, co do zasady, ściśle określonych w 

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 10), co 

sprawia, Ŝe decyzja o cofnięciu zezwolenia jest decyzja związaną. Ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje równieŜ wygaśniecie zezwolenia 

(art. 18 ust. 12).  

 

Zezwolenie na wyprzedaŜ posiadanych zapasów napojów alkoholowych 

 
W przypadku wygaśnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi z 

powodu określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi minister właściwy do spraw gospodarki lub marszałek województwa wydaje, 

na wniosek przedsiębiorcy, zezwolenie na wyprzedaŜ zapasów napojów alkoholowych, przy 

czym zezwolenie w tej sytuacji wydawane jest na czas oznaczony nie dłuŜszy niŜ sześć 
miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia (art. 9

5
 ust. 4). Zezwolenie to jako decyzja 

administracyjna naleŜy do decyzji związanych.  

Podobne rozwiązanie zawiera ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spoŜycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy. Przedsiębiorca, którego 

zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaŜy wygasło z przyczyn ustawowo określonych, moŜe ubiegać się o 

wydanie zezwolenia na wyprzedaŜ posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów 
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alkoholowych (art. 18 ust. 12). ZłoŜenie w tej sprawie stosownego wniosku stwarza organowi 

właściwemu do wydania zezwolenia (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jedynie moŜliwość 
jego wydania, co sprawia, Ŝe decyzja w tym zakresie ma charakter rozstrzygnięcia 

uznaniowego. Zezwolenie to jest wydawane na czas oznaczony nie dłuŜszy niŜ sześć miesięcy 

od dnia wygaśnięcia zezwolenia (art. 18
4
 ust. 1). 

 

Zezwolenie na podawanie lub sprzedaŜy róŜnych mieszanin napojów alkoholowych 

 
Przedsiębiorca, który podaje (sprzedaje) róŜne mieszaniny napojów alkoholowych na 

podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyŜej 18% 

alkoholu, jest obowiązany legitymować się stosownym zezwoleniem. W zakresie tego 

zezwolenia stosuje się przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi dotyczące zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających 

powyŜej 18 % alkoholu przeznaczonych do spoŜycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy 

(art. 18. ust. 14).  

 

Zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych przez przedsiębiorców organizujących 

przyjęcia  
 

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleń 
tych nie stosuje się ściśle określonych przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaŜy (art. 18
1
 ust. 4).  

 

Zezwolenie jednorazowe  
 

Na sprzedaŜ napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych StraŜy PoŜarnych mogą być 
wydawane zezwolenia jednorazowe na okres do 2 dni. Do zezwoleń tych nie stosuje się ściśle 

określonych przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy (art. 18
1
 

ust. 1).  

 

Propozycje zmian 

  
Usunięto definicję wydzielonego stoiska w punkcie sprzedaŜy detalicznej (w art. 2

1
 

uchylono pkt 6). Propozycja zmierza do usunięcia okoliczności róŜnicujących warunki 

działania przedsiębiorców operujących w róŜnych formach placówek handlowych. Znakomita 

większość punktów sprzedaŜy alkoholu mieści się w niewielkich placówkach, w których nie 

ma obowiązku tworzenia wydzielonych stoisk. 

Do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu dodano tworzenie warunków do 

niezwłocznego realizowania nakazów sądów powszechnych w zakresie przymusowego 

leczenia osób, które dopuściły się przestępstw w warunkach uzaleŜnienia od alkoholu (art. 4
1
 

ust. 1 pkt 4a). Sprawność i nieuchronność przymusowego leczenia osób uzaleŜnionych 

dopuszczających się przestępstw, w szczególności przeciwko rodzinie jest kluczowe dla 

wyzwolenia społecznej dezaprobaty dla patologicznych społecznie zachowań i postaw 

związanych z nauŜywaniem alkoholu. 
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Jako organ właściwy do wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami 

alkoholowymi ustanowiono marszałka województwa (art. 9 ust. 1 i 3 oraz ust. 3c). Zmiana 

przenosi kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami 

alkoholowymi o zawartości powyŜej 18 % alkoholu z ministra właściwego do spraw 

gospodarki na marszałka województwa (decentalizacja). Urząd ministra jest tak oddalony od 

warunków lokalnych gdzie dokonuje się obrót, Ŝe z funkcjonalnego punktu widzenia jest to 

przepis chybiony obarczający centralny organ władzy wykonawczej obowiązkiem 

reglamentacyjnym. Samorząd wojewódzki ma z pewnością lepsze warunki do pełnienia tego 

zadania. 

Określone zostały dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy 

napojami alkoholowymi, analogicznie jak w przypadku zezwolenia na sprzedaŜ detaliczną 
alkoholu. Obecnie dokumenty określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Zniesiono 

obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę prowadzącego obrót hurtowy napojami 

alkoholowymi stacjonarnego magazynu. W praktyce, z uwagi na koszty, dostawy alkoholu 

odbywają się często bezpośrednio od producenta do odbiorcy w kraju lub za granicę. Ponadto 

w dobie nowoczesnej gospodarki i nowych technologii, bardzo często obrót hurtowy 

dokonywany jest wirtualnie tj. przerzuca się towar bezpośrednio od producenta do sprzedaŜy 

w zakresie faktur a hurtownik jest tylko pośrednikiem organizującym i zamykającym ten 

kontrakt. Obowiązek przedkładania zaświadczeń Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z 

realizacją zobowiązań podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z 

wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zastąpiono oświadczeniem 

przedsiębiorcy.
22

 

Zwolniono przedsiębiorcę, zamierzającego eksportować alkohol, z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy lub sprzedaŜ detaliczną tych napojów. Przepis ułatwi 

podejmowanie działalności w tym zakresie. Aktualnie zezwolenia takie wymagane są przy 

zakupie napojów alkoholowych.
23

 

Zwolniono przedsiębiorcę z obowiązku posiadania tytułu prawnego do uŜytkowania 

magazynu przy prowadzeniu działalności na podstawie zezwoleń na obrót hurtowy, co wiąŜe 

się z rezygnacją z posiadania stacjonarnego magazynu w obrocie hurtowym, a takŜe 

zwolniono przedsiębiorcę z obowiązku przedstawiania dokumentów o niezaleganiu z 

realizacją ciąŜących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych.

24
 

Doprecyzowano warunki cofania zezwolenia w przypadku zlecania przez 

przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi 

innym przedsiębiorcom poprzez dopisanie na końcu tej przesłanki „nieposiadającym 

zezwolenia” (art. 9
5
 ust. 1 pkt 6).  

  Zniesiono obowiązek wydzielania stoiska w samoobsługowych placówkach 

handlowych o powierzchni powyŜej 200 m
2
 dla sprzedaŜy detalicznej napojów alkoholowych, 

zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza 

miejscem sprzedaŜy (art. 9
6
). Według propozycji sprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych, 

zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza 

miejscem sprzedaŜy, prowadzi się w punktach sprzedaŜy, którymi są: 
 1)  sklepy branŜowe ze sprzedaŜą napojów alkoholowych; 

 2) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których 

sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

  Jednocześnie dodano przepis, który dopuszcza sprzedaŜ detaliczną napojów 

alkoholowych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

                                                 
22

 w art. 9 po ust. 3c dodaje się ust. 3d 
23

 w art. 9
1
 po ust. 5 dodaje się ust. 6 

24
 w art. 9

4
 skreśla się pkt 5 i 6 
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Dotychczasowe przepisy nie zawierają regulacji ograniczających sprzedaŜ alkoholu drogą 
elektroniczną. Niemniej jednak ustawa wprowadza szereg ograniczeń dotyczących samego 

momentu zawarcia umowy sprzedaŜy. 

  

Wprowadzono domniemanie wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych w prawidłowej wysokości w przypadku niedopłaty 

wynikającej z oczywistego błędu rachunkowego lub nieprawidłowego zaokrąglenia, jeŜeli 

opłata zostanie na wezwanie organu uzupełniona w terminie 7 dni. Wobec przypadków 

cofania zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu z powodu groszowych róŜnic wynikających z 

oczywistych drobnych pomyłek i braku jakiejkolwiek moŜliwości skorygowania tych 

uchybień, wprowadzenie proponowanego przepisu jest w pełni uzasadnione (art. 11
1
 ust. 5a).

 Wprowadzono moŜliwość przywrócenia terminu do wniesienia opłaty za korzystanie 

z zezwolenia (art. 11
1
 ust. 7a i 7b). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w kaŜdym roku kalendarzowym objętym 

zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 

danego roku kalendarzowego. W przypadku uchybienia terminu, jest on przywracany na 

wniosek zainteresowanego, jeŜeli uprawdopodobni, Ŝe uchybienie nastąpiło bez jego winy. 

Wniosek o przywrócenie terminu naleŜy wnieść w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny 

uchybienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty, dla której termin był określony. 

  Uchylono art. 12 ustawy. Posiadane przez rady gmin uprawnienia wynikające z tego 

przepisu (ustalanie liczby punktów sprzedaŜy i zasad ich usytuowania) ograniczające 

swobodę działalności gospodarczej, budzą wątpliwości z punktu widzenia art. 22 Konstytucji 

RP, który stanowi, Ŝe „ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne 

tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na waŜny interes publiczny”. Przedsiębiorcy 

sygnalizują, Ŝe obowiązujące przepisy art. 12 mają charakter korupcjogenny. Zwracają 
uwagę, Ŝe posiadając takie uprawnienia, rady gmin mogą eliminować potencjalną 
konkurencję na rynku obrotu napojami alkoholowymi oraz tak ustalać zasady usytuowania 

punktów sprzedaŜy alkoholu, aby zezwolenia otrzymały tylko preferowane firmy.
25

 

  Wprowadzono moŜliwość podawania napojów alkoholowych w wagonach 

restauracyjnych w pociągach komunikacji krajowej (art. 14 ust. 1 pkt 4). Proponowane 

rozwiązanie powszechnie stosowane jest w europejskim kręgu cywilizacyjnym, rozwiązuje 

problem dostępności alkoholu w pociągach relacji międzynarodowych i wydaje się, Ŝe na 

obecnym poziomie kultury spoŜycia alkoholu w Polsce nie będzie godził w cel ustawy. 

Ponadto zmiana ta wyeliminuje powszechnie obserwowaną sytuację nielegalnej sprzedaŜy 

alkoholu w pociągach. 

  Zniesiono zakaz sprzedaŜy, podawania i spoŜywania napojów alkoholowych w 

ośrodkach szkoleniowych, domach wypoczynkowych oraz na imprezach na otwartym 

powietrzu. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla istniejącego dotychczas ograniczenia 

sprzedaŜy, podawania i spoŜywania alkoholu w ośrodkach szkoleniowych czy domach 

wypoczynkowych. Uwarunkowania obrotu alkoholem w tego typu obiektach są niemal 

identyczne jak w przypadku hoteli, pensjonatów czy restauracji, w których alkohol jest 

podawany. Utrzymywanie obecnego stanu rzeczy jest więc nieuzasadnione z uwagi na 

nierówne traktowanie podmiotów świadczących usługi w podobnym zakresie. 

  W związku z wprowadzeniem zmian umoŜliwiających sprzedaŜ alkoholu za pomocą 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, rozszerzono katalog podmiotów 

uprawnionych do legitymowania wieku nabywcy napojów alkoholowych o dostarczającego 

takie napoje (art. 15 ust. 2). 

                                                 
25

 skreśla się art. 12 
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  Wprowadzono moŜliwość badania trzeźwości pracownika przez organ powołany do 

ochrony porządku publicznego na Ŝądanie kierownika zakładu pracy. 

  Zniesiono obowiązek przedstawiania tytułu prawnego do lokalu w przypadku 

ubiegania się o zezwolenie na sprzedaŜ detaliczną alkoholu. 

  Zniesiono obowiązek przedkładania przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku o 

wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w 

miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy w celu dostosowania do przepisów wdraŜających 

dyrektywę o usługach na rynku wewnętrznym. 

  Wprowadzono dwa zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spoŜycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy dla napojów o zawartości do 18% 

alkoholu oraz dla napojów zawierających ponad 18 % alkoholu  (w miejsce obecnie 

funkcjonujących zezwoleń wydawanych oddzielnie dla napojów alkoholowych do 4,5 % oraz 

na piwo, powyŜej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyŜej 18 % 

zawartości alkoholu).   

  W związku z zamianą dotychczasowych trzech zezwoleń na dwa zezwolenia 

zmodyfikowano wysokość opłat za ich wydanie. Obecnie przedsiębiorcy rozpoczynający 

działalność gospodarczą w zakresie sprzedaŜy alkoholu wnoszą opłaty w następującej 

wysokości: 

- 525 złotych dla napojów do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwa, 

- 525 złotych dla napojów powyŜej 4.5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, 

-2100 złotych dla napojów powyŜej 18% zawartości alkoholu. 

Natomiast dla pozostałych przedsiębiorców wysokość opłaty uzaleŜniona jest od rocznej 

wartości sprzedaŜy i wynosi: 

- dla przedsiębiorców sprzedających napoje do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwa, jeŜeli 

roczna wartość sprzedaŜy przekroczy 37. 500 złotych opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaŜy, 

-dla przedsiębiorców sprzedających napoje od 4.5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem 

piwa, jeŜeli roczna wartość sprzedaŜy przekroczy 37. 500 złotych opłata wynosi 1,4% ogólnej 

wartości sprzedaŜy, 

- dla przedsiębiorców sprzedających napoje powyŜej 18% zawartości alkoholu, jeŜeli roczna 

wartość sprzedaŜy przekroczy 77. 000 złotych opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości 

sprzedaŜy. 

 

Projekt ustawy wprowadza następujące zmiany w zakresie opłat: 

- dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaŜy alkoholu opłata 

wynosi: 

1) 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających do 18% alkoholu; 

2) 2.100 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 18% alkoholu; 

  

- dla przedsiębiorców prowadzących juŜ taką działalność, u których roczna wartość sprzedaŜy 

przekroczyła: 

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu – opłata wynosi 1,4 % 

ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim, 

2) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyŜej 18 % alkoholu – opłata wynosi  

2,7 % ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim. 

  

  Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym zezwolenia 

udzielone na podstawie obowiązujących przepisów zachowują waŜność na czas na który 

zostały udzielone, natomiast zmienione stawki opłat za korzystanie z zezwoleń będą miały 
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zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ alkoholu od dnia 

wejścia w Ŝycie ustawy. 

 

  Zniesiono wymóg uprzedniego uzyskiwania przez organ zezwalający opinii gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedały z 

ww. uchwałami gmin (art. 18 ust. 3a ustawy). 

  Ograniczono wymóg przedstawiania pisemnej zgody właściciela, uŜytkownika, 

zarządcy lub administratora budynku, jeŜeli punkt sprzedaŜy będzie zlokalizowany w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym – do punktu sprzedaŜy, w którym uprzednio nie była 

prowadzona sprzedaŜ napojów alkoholowych (art. 18 ust. 6 pkt 3). JeŜeli w danej lokalizacji 

juŜ poprzednio istniał punkt sprzedaŜy alkoholu, wówczas przedsiębiorca podejmujący tego 

rodzaju działalność nie będzie zobowiązany do ponownego uzgodnienia z osobą posiadającą 
tytuł prawny do budynku lub z osobą zarządzającą budynkiem. 

  Zniesiono obowiązek dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia decyzji 

inspektora sanitarnego oraz obowiązek posiadania tytułu prawnego do korzystania z lokalu 

stanowiązego punkt sprzedaŜy (art. 18 ust. 6 pkt 4). 

  Periodyczny obowiązek przedstawiania zaświadczenia o dokonaniu opłaty wydanego 

przez gminę zastąpiono dowodem dokonania opłaty (zmiana w art. 18 ust. 7 pkt 4). 

  Zniesiono obowiązek posiadania tytułu prawnego do korzystania z lokalu, 

stanowiącego punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych do spoŜycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaŜy, który dotychczas stanowił warunek konieczny do prowadzenia 

sprzedaŜy takich napojów (zmiana art. 18 ust. 7 pkt 5). 

  Uchylono przepis, z którego wynika, Ŝe w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na 

sprzedaŜ detaliczną z powodu nie dokonania w terminie opłaty, o kolejne zezwolenie moŜna 

wystąpić nie wcześniej niŜ 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Jest to nieuzasadniona i zbyt dolegliwa kara dla przedsiębiorcy, który spóźnił się z opłatą za 

zezwolenie.
26

 

 Wprowadzono odstępstwa od zasady dobrowolnego poddania się leczeniu 

odwykowemu, dla przypadków popełnienia przestępstwa pozostającego w związku z 

naduŜywaniem alkoholu. W takim przypadku nakaz przymusowego leczenia wydaje z urzędu 

właściwy miejscowo sąd rejonowy. Nakaz przymusowego leczenia moŜe być wydany takŜe 

na wniosek pokrzywdzonego lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

(art. 21 ust. 2 i 2a). 

 

 

4. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 

Stan obecny 
 

Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach reguluje 

status prawny materiałów archiwalnych, narodowego zasobu archiwalnego oraz określa 

zasady postępowania z materiałami archiwalnymi.  

Zasady określone w ustawie odnoszą się zarówno do postępowania z dokumentacją 
powstającą w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, w 

organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych  

jak równieŜ materiałami powstającymi w wyniku działalności partii politycznych, 

organizacji politycznych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych, kościołów i 

                                                 
26

 w art. 18 skreśla się ust. 13 
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związków wyznaniowych, innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz 

materiałami powstającymi w wyniku działalności osób fizycznych. 

 

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych jako warunek prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie określonym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach 
 

Przedmiotowa ustawa przewiduje, Ŝe działalność gospodarcza w zakresie 

przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie 

przechowywania, zwanej dalej "dokumentacją", jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do 

rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych (art. 51a ust. 1 ustawy).  

Organem prowadzącym rejestr (a więc równieŜ dokonującym stosownego wpisu) jest 

marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej 

wpisem. Rejestr moŜe być prowadzony w systemie informatycznym (art. 51b).  

Zgodnie z przesłankami określonymi w art. 51d ust. 1 ustawy warunkami prowadzenia 

działalności gospodarczej w określonym wyŜej zakresie jest posiadanie przez przedsiębiorcę 
odpowiedniej do rozmiarów planowanej działalności bazy organizacyjno-technicznej, 

zapewniającej właściwe warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji; posiadanie 

przez przedsiębiorcę regulaminu usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej 

wpisem; zatrudnianie przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności związanych z obsługą 
dokumentacji osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową.  

Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej jest obowiązkiem kaŜdego 

pracodawcy. Pracodawca ma liczne powinności związane m.in. z rozliczaniem się z urzędem 

skarbowym i ZUS. Musi co miesiąc obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz 

wypełnić odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe. KaŜdą z wymienionych czynności 

trzeba odpowiednio udokumentować. Dokumentacja osobowa i płacowa składa się więc z  

wszystkich materiałów źródłowych, na podstawie których sporządza się listę płac tj: umowy o 

pracę, regulaminu wynagradzania i premiowania, zwolnień lekarskich, karty pracy, wykazów 

godzin nadliczbowych oraz wszelkiego rodzaju oświadczeń, jakie pracownik moŜe, bądź jest 

zobligowany przepisami, złoŜyć w miejscu pracy, np.: oświadczenie PIT-2, upowaŜniające 

zakład pracy do pomniejszania podatku o kwo- tę wolną, oświadczenie do celów częściowego 

zaniechania bądź zastosowania poboru zwiększonej zaliczki na podatek dochodowy, 

Listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje 

ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, zakład pracy zobowiązany jest 

przechowywać przez okres 50 lat od zakończenia pracy u danego pracodawcy. Termin 50-

letni dotyczy równieŜ akt osobowych oraz umów i rachunków za prace zlecone, ze składkami 

na ubezpieczenia społeczne. 

Od 1 stycznia 2009 r. listy płac moŜna przechowywać w formie oryginalnej, jak 

równieŜ w wersji elektronicznej. Jedynym warunkiem jest to, aby dokument moŜna było 

odtworzyć w wersji papierowej oraz posiadanie do tego odpowiednich urządzeń. 

Pracodawca ma moŜliwość powierzenia wykonywania wymienionych obowiązków 

wyspecjalizowanym firmom, których podstawę działania stanowi rozdział 4 a ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym. 
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Jak wynika z powyŜszego opisu dokumentacja osobowa i płacowa to zbiór danych o 

charakterze osobowym, które ze względu na swój charakter wymagają szczególnych zasad 

przetwarzania w tym przechowywania oraz zabezpieczania.  

Oznacza to, iŜ kaŜdy pracodawca oraz podmiot przechowujący „na zlecenie” 

pracodawcy  dokumentację osobową i płacową staje się administratorem danych lub 

podmiotem, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy. 

Tym samym w opisanym przypadku zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych zarówno w zakresie zasad przetwarzania 

(przechowywania danych) jak równieŜ w zakresie zabezpieczania danych. 

Taki stan faktyczny wskazuje, iŜ „reglamentowanie” działalności gospodarczej 

polegającej na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej  nie jest uzasadnione. 

W tym przypadku reglamentacja przybrała formę wpisu do rejestru działalności 

gospodarczej po spełnieniu materialnych warunków, którymi są: posiadanie odpowiedniej bazy 

organizacyjno technicznej zapewniającej właściwe warunki przechowywania i udostępniania 

dokumentacji; posiadanie przez przedsiębiorcę regulaminu usług, które będą świadczone w 

ramach działalności objętej wpisem oraz zatrudnianie osoby posiadającej specjalistyczne 

wykształcenie i praktykę zawodową. 
NaleŜy podkreślić, iŜ kluczowe znaczenie dla prowadzenia przedmiotowej działalności 

ma zapewnienie przez przedsiębiorcę odpowiednich warunków przechowywania i 

udostępniania danych. Obowiązek posiadania regulaminu, określającego m.in. zasady 

przyjmowania, zabezpieczania czy udostępniania dokumentacji całkowicie wpisuje się w 

warunek pierwszy. NaleŜy podkreślić, iŜ regulamin nie moŜe określać zasad przyjmowania, 

zabezpieczania czy udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej, poniewaŜ określanie 

zasad to materia ustawowa i jako taka jest juŜ uregulowana w przepisach o ochronie danych 

osobowych. Dlatego teŜ warunek drugi naleŜy określić jako fikcyjny, gdyŜ przedsiębiorca 

przechowujący dane osobowe i płacowe jest zobowiązany do stosowania zasad przetwarzania i 

zabezpieczania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W związku z faktem, iŜ przedsiębiorcy, którzy w celach zarobkowych zamierzają 
przetwarzać (w tym przechowywać i ujawniać) dokumentację osobową i płacową podlegają 
obowiązkom dotyczącym zabezpieczania i ujawniania danych wynikającym z ustawy o 

ochronie danych osobowych dodatkowe reglamentowanie tej działalności nie jest uzasadnione. 

Z przytoczonych powyŜej argumentów wynika, ze podmiot, który przetwarza dane 

osobowe w kaŜdym przypadku podlega restrykcyjnym przepisom ustawy o ochronie danych 

osobowych, gdzie ochrona dobra jakim jest bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Co więcej 

przepisy te zawierają bardziej szczegółowe i nowoczesne rozwiązania w zakresie 

zabezpieczania danych niŜ wynika to z rozdziału 4a ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym. 

 

Proponowane zmiany 

 
Usunięto obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie 

przechowywania tym samym zniesiono ograniczenie wolności prowadzenia tego rodzaju 

działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorca wykonujący taką działalność będzie musiał przyjąć formę spółki 

kapitałowej i przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych informacje o wykazie pracodawców, których dokumentację 
osobowo – płacową przejął na przechowanie w danym miesiącu kalendarzowym. 

Kontrolę wymienionej działalności gospodarczej będzie sprawował marszałek 

województwa na zasadach ogólnych określonych w u.s.d.g. 
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Likwidacja rejestru działalności regulowanej skutkuje zniesieniem opłaty za wpis w 

wysokości 616 zł. 

 

 

5. Depozyt elektroniczny 

   
Zmiany wprowadzane w ustawie Prawo o notariacie mają na celu rozszerzenie 

rodzajów czynności notarialnych świadczonych przez notariusza o moŜliwość przyjmowania 

na przechowanie dokumentów elektronicznych. Dokumentem elektronicznym jest (zgodnie z 

przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) 

stanowiący odrębną całość zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze 

wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. 

Przyjmowanie przez notariusza na przechowanie dokumentów elektronicznych nie jest 

obowiązkiem, a jedynie dodatkową usługą, którą notariusz będzie mógł świadczyć według 

swojego wyboru. 

Dokument elektroniczny będzie mógł być przekazywany do notariusza bądź w formie 

nośnika tj. dyskietki, płyty CD/DVD lub za pomocą systemu teleinformatycznego czyli na 

adres poczty elektronicznej notariusza. 

Dokument elektroniczny przekazywany na przechowanie do notariusza musi być 
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Z przyjęcia takiego dokumentu notariusz 

sporządza protokół. Dokument elektroniczny moŜe być wydany przez notariusza osobie 

wskazanej uprzednio przez osobę składającą dokument elektroniczny. 

 

Celem niniejszej zmiany jest wyraźne określenie moŜliwości przyjmowania przez 

notariusza na przechowanie dokumentów elektronicznych.  

 

 

6. i 7. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku 

dochodowym od osób prawnych 
 

 Z uwagi na fakt, iŜ zmiany przedmiotowych ustaw dotyczą kwestii związanych z 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz 

wprowadzeniem instytucji leasingu konsumenckiego będą one omówione łącznie. 

 

Stan obecny 

 
W art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 23 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte zostały rodzaje wydatków, których nie 

moŜna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego. Są to 

m.in. wpłaty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Art. 21 ust. 1 

ustawy o rehabilitacji zawodowej wskazuje, iŜ pracodawca zatrudniający co najmniej 25 

pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać 
miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON), w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i 

liczby pracowników odpowiadającej róŜnicy między zatrudnieniem zapewniającym 

osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 % a 

rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (z tych wpłat zwolnieni są pracodawcy, 

u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%).  
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Brak moŜliwości uwzględnienia w ramach kosztów uzyskania przychodów wpłat na 

PFRON dokonywanych zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej stanowi 

dodatkowe obciąŜenie dla przedsiębiorcy i zwiększa koszty jego działalności pomimo tego, iŜ 
wydatek ten ponoszony jest właśnie w ramach wykonywania działalności gospodarczej.  

Takie rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla tych przedsiębiorców, którzy 

działają w branŜach, w których niezwykle trudno znaleźć jest osobę niepełnosprawną z 

wymaganymi kwalifikacjami. Przedsiębiorcy muszą wówczas ponosić koszty związane z 

wpłatami na rzecz PFRON, nie mając jednocześnie moŜliwości ich uwzględnienia w ramach 

ponoszonych obciąŜeń podatkowych. Z tego względu, skoro wydatek ponoszony jest w 

ramach wykonywania działalności gospodarczej, powinna istnieć moŜliwość jego 

uwzględnienia dla celów podatku dochodowego.  

 

Propozycje zmian 

 
W projekcie ustawy proponuje się dokonanie zmiany w art. 16 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zmiany te wprowadzają moŜliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 

wpłat dokonywanych na PFRON, o których mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych.  

Obecne rozwiązania są powszechnie krytykowane przez ekspertów gospodarczych i 

uznawane za utrudniające w sposób nadmierny prowadzenie działalności gospodarczej.. 

Z katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów – określonego 

w ustawach o podatkach dochodowych - wykreśla się wpłaty dokonywane zgodnie z art. 21 

ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Skoro wpłaty na PFRON na podstawie art. 21 

ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych są dokonywane przez przedsiębiorcę w 

ramach wykonywania działalności gospodarczej, naleŜy umoŜliwić ich uwzględnienie 

równieŜ w ramach ponoszonych przez przedsiębiorcę obciąŜeń podatkowych. Brak 

moŜliwości wliczania ustawowej opłaty do kosztów podatkowych prowadzenia działalności, z 

którą ta opłata jest bezpośrednio związana, jest odbierane jako wyraz negatywnego 

nastawienia państwa do podatnika. Zaproponowana w projekcie zmiana zasad moŜe w istotny 

sposób wesprzeć działania antykryzysowe nakierowane na rozwój przedsiębiorczości, 

tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie wzrostu gospodarczego. 

Proponowana zmiana stanowi gwarancję większej neutralności podatkowej dla 

przedsiębiorców. Skoro wydatek ponoszony jest w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej, powinna istnieć moŜliwość jego ujęcia w ramach kosztów uzyskania 

przychodów dla celów podatku dochodowego.  

Proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia nadmiernych obciąŜeń 
ponoszonych przez przedsiębiorców oraz ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. 

Propozycja powinna wpłynąć pozytywnie na stan finansów publicznych. Początkowe, 

nieznaczne ubytki budŜetu państwa związane z zaliczeniem opłat do kosztów uzyskania 

przychodów i tym samym mniejszym obciąŜeniem dla podmiotów gospodarczych, zostaną 
zrekompensowane wyŜszymi dochodami podatkowymi. NaleŜy mieć bowiem na uwadze, Ŝe 

zmniejszenie obciąŜeń finansowych przedsiębiorców będzie w tym przypadku stanowić 
zachętę do przeprowadzania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy, co w konsekwencji 

pozytywnie przełoŜy się na stan finansów publicznych. 

 

Zmiany w art. 17c, 17e, 17g, 17j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz w art. 23c, 23e, 23f, 23g, 23j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W chwili obecnej moŜliwość stosowania i rozwoju tzw. leasingu konsumenckiego, 

czyli leasingu skierowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
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jest ograniczona. Wynika to z konstrukcji przepisów ustaw o podatkach dochodowych, które 

stwarzają na tyle istotne problemy interpretacyjne, a takŜe są sprzeczne z ustawą o kredycie 

konsumenckim (która obejmuje część umów leasingu zawartych z konsumentem), Ŝe 

zawieranie umów leasingu konsumenckiego obarczone jest zbyt wysokim ryzykiem. 

Tymczasem, umoŜliwienie zawierania umów leasingu z konsumentem moŜe 

prowadzić wyłącznie do korzystnych skutków ekonomicznych, w tym równieŜ do wzrostu 

wpływów budŜetowych. Przede wszystkim wskazać naleŜy, iŜ poszerzenie oferty leasingowej 

o umowy skierowane do konsumentów wywoła wzrost popytu na określone produkty, w tym 

przede wszystkim samochody osobowe. Wzrost ten skutkować będzie zwiększeniem 

dochodów podatkowych producentów, jak i firm leasingowych, jednocześnie jednak 

konsument nie będzie uprawniony do dokonywania jakichkolwiek odpisów podatkowych ze 

względu na korzystanie z umów leasingu. Z tego względu, na gruncie skutków budŜetowych, 

rozwój leasingu konsumenckiego przyczynić się moŜe wyłącznie do wzrostu wpływów 

budŜetowych. 

Co więcej, aktywizacja popytu na nowe samochody osobowe i inne produkty moŜe 

okazać się szczególnie waŜnym instrumentem w obecnej sytuacji ekonomicznej, w której 

czołowi producenci samochodów osobowych ze względu na malejący popyt na ich produkty 

są zmuszeni do coraz częstszego wstrzymywania produkcji. Co więcej, rozwój leasingu 

konsumenckiego wpływać będzie na wzrost popytu na róŜne dobra w tym na nowe 

samochody osobowe, bądź na samochody osobowe wykorzystywane dotychczas przez firmy 

jak samochody słuŜbowe – w obu przypadkach są to samochody maksymalnie 4-letnie. 

Biorąc pod uwagę, iŜ średni wiek samochodów poruszających się po polskich drogach wynosi 

powyŜej 15 lat, rozwój popytu na samochody nowe sprzyjać będzie odmłodzeniu parku 

samochodowego wykorzystywanego w Polsce. Ponadto, ze względu na istotnie korzystniejsze 

parametry emisji spalin nowych samochodów, działanie takie będzie miało równieŜ 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

 

 

8. Ustawa o lasach 

 

Stan obecny 

 
Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz 

zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką 
narodową (art. 1). Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności 

(art. 2). 

 

Zezwolenie jako przesłanka prowadzenia działalności w zakresie określonym w ustawie o 

lasach 
 

 Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, 

z zastrzeŜeniem, Ŝe uproszczone plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa 

decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, a dla lasów rozdrobnionych 

o powierzchni do 10 ha, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów określa 

nadleśniczy (art. 19 ust. 1-4). 
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 Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu sporządzają 
specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego (art. 19 ust 5). 

 Wykonywanie planów urządzenia lasu, o których mowa powyŜej, z zastrzeŜeniem, Ŝe 

wykonywanie prac z zakresu okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, 

aktualizacji stanu zasobów leśnych, prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie 

lasów powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności. Decyzję 
w sprawie wydania zezwolenia, odmowy wydania, zmiany i cofnięcia zezwolenia wydaje 

minister właściwy do spraw środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi 

rejestr zezwoleń zawierający informacje o wnioskach i decyzjach w sprawach zezwoleń. Dane 

zawarte w rejestrze są jawne (art. 19a). 

 Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest: 

 1) dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych - na zlecenie i koszt Lasów 

Państwowych; 

 2) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, naleŜących do osób fizycznych i 

wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty; 

 3) dla pozostałych lasów - na zlecenie i koszt właścicieli (art. 21). 

 

Przesłanki aksjologiczne wynikające z wartości chronionych konstytucyjnie, leŜące u 

podstaw wprowadzenia reglamentacji działalności określonej w ustawie o lasach 

 
 Zgodnie z art. 76 Konstytucji RP z 1997 r., władze publiczne prowadzą politykę 
zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Art. 86 

Ustawy zasadniczej nakłada natomiast na kaŜdego obowiązek dbałości o stan środowiska i 

ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane przez siebie pogorszenie. 

 Lasy państwowe, zgodnie z ustawą z 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego 

charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. Nr 97, poz. 1051, z późn. zm.), 

zostały zaliczone do strategicznych zasobów naturalnych kraju.  

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi zasadniczy trzon regulacji prawnej 

dotyczącej gospodarki leśnej. Szczegółowe cele gospodarki leśnej określa art. 7 ustawy. 

MoŜna je sprowadzić do dwóch głównych celów: zachowania lasów (trwałości) oraz 

zapewnienia ich wielofunkcyjności. Są one wyznacznikiem gospodarki leśnej w Europie od 

czasów konferencji w Rio de Janeiro w 1991 r. i wyznaczają nowy model europejskiego 

gospodarstwa leśnego. 

 

 

Przesłanki normatywne reglamentacji wynikające z regulacji wspólnotowych 
 

Przedmiotowa ustawa nie implementuje Ŝadnych dyrektyw. Polityka leśna leŜy w 

kompetencjach państw członkowskich, jednak pewne regulacje unijne wpływają na politykę 
w tej dziedzinie realizowaną przez poszczególne państwa. W 1998 r. Komisja Europejska 

przyjęła unijną strategię leśną, w której podkreślono znaczenie wielofunkcyjnej roli lasów i 

potrzebę zrównowaŜonej gospodarki leśnej. W marcu 2005 r. Komisja Europejska oceniła 

realizację strategii i zaproponowała stworzenie unijnego planu działań na rzecz 

zrównowaŜonej gospodarki leśnej.  

Zgodnie z definicją ustaloną podczas ministerialnej konferencji w sprawie ochrony 

lasów w Europie (Helsinki 1993 r.), zrównowaŜona gospodarka leśna to „zarządzanie i 

wykorzystanie lasów i terenów leśnych w taki sposób i w takim stopniu, który zachowuje ich 

róŜnorodność biologiczną, wydajność, zdolności regeneracyjne, Ŝywotność i ich potencjał, aby 

umoŜliwić spełnianie, teraz i w przyszłości, funkcji ekologicznych, ekonomicznych i 
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społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, oraz nie wpływa negatywnie na 

inne ekosystemy”. 

  W dniu 15 czerwca 2006 r. Komisja Europejska przyjęła pięcioletni (2007-2013) plan 

działań zmierzający do wzmocnienia zrównowaŜonej gospodarki leśnej i poprawy 

konkurencyjności europejskiego przemysłu leśnego. Ma on cztery główne cele, którymi są: 
poprawa długoterminowej konkurencyjności sektora leśnego, ochrona środowiska naturalnego, 

przyczynianie się do poprawy jakości Ŝycia, wspieranie koordynacji i komunikacji w tych 

dziedzinach. Śródokresowa ocena planu działań zostanie przeprowadzona w 2009 r., a 

ostateczna ocena w 2012 r.  

Warto w tym miejscu zwrócić teŜ uwagę na fakt, Ŝe w krajach UE obserwujemy  

rozdzielenie funkcji administracyjnych i produkcyjnych lasów państwowych: 

- zarządzania lasami państwowymi –  tworzenie publicznych przedsiębiorstw; 

- pozyskiwanie drewna i działalność hodowlana – gestia prywatnych 

kontrahentów; 

- usługi, tj. przygotowanie planów urządzania lasów – prywatni wykonawcy.
27

  

 

Proponowane zmiany  
 

 Zgodnie z art. 22 przedmiotowej ustawy, minister właściwy do spraw środowiska 

zatwierdza plan urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 

uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, 

zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 

uproszczonego planu urządzenia lasu nadleśniczy moŜe zgłosić zastrzeŜenia. W razie upływu 

tego terminu uwaŜa się, Ŝe nadleśniczy nie zgłasza zastrzeŜeń. Minister właściwy w sprawach 

środowiska nadzoruje wykonanie planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów 

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Starosta nadzoruje 

wykonanie zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa. 

 W związku z powyŜszym, skoro plan urządzenia lasu i tak wymaga zatwierdzenia 

dokonanego przez właściwy organ, za bezzasadne naleŜy uznać obarczanie osoby 

sporządzającej takie plany dodatkowym obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w tym zakresie, szczególnie Ŝe kwestia ta nie jest unormowana w prawie 

wspólnotowym, a instytucja zatwierdzania przedmiotowych planów jest wystarczająca dla 

osiągnięcia celów wskazanych w przywołanej powyŜej europejskiej strategii leśnej oraz dla 

ochrony wartości wskazanych w art. 76 i 86 Konstytucji. Wymóg uzyskania przedmiotowego 

zezwolenia pozostaje w sprzeczności z zasadą proporcjonalności, wypracowaną w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. w szczególności wyrok TK z dnia 26 marca 

2007 r., K 29/06).  

 

W świetle powyŜszego uchylono zezwolenie na działalność w zakresie wykonywania 

planu urządzenia lasu. Działalność w tym zakresie moŜe być wykonywana przez 

przedsiębiorcę, który zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz 

wyposaŜenie techniczne określone w ustawie. Konsekwencją tej zmiany będzie zatem nie 

tylko zmniejszenie kosztów wykonywania działalności gospodarczej, ale równieŜ likwidacja 

niepotrzebnej bariery administracyjnej – zezwolenia. 

 

                                                 
27

 E. Bernadzki (red.), Lasy i Leśnictwo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2006, ss. 326-

340. 
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9. Ustawa o grach i zakładach wzajemnych 

 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (dalej jako „ustawa o 

grach i zakładach wzajemnych”) określa warunki urządzania i zasady prowadzenia 

działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych (art. 1). Oznacza to, Ŝe urządzanie i prowadzenie 

działalności w tym zakresie jest dopuszczalne (dozwolone) wyłącznie na zasadach 

określonych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych (art. 3). 

 

Zakres ustawy o grach i zakładach wzajemnych 
 

Przedmiotem regulacji zawartej w ustawie o grach i zakładach wzajemnych jest 

działalność gospodarcza w zakresie: 

a) gier liczbowych, loterii pienięŜnych, wideoloterii i gry telebingo, która stanowi 

monopol Państwa. Wykonywanie tego monopolu w zakresie tych (czterech) gier losowych 

naleŜy do Minister Skarbu Państwa, który - działając w porozumieniu z ministrem do spraw 

finansów publicznych - w tym celu tworzy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, tj. spółki 

kapitałowe z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa (art. 4). Oznacza to, Ŝe prowadzenie 

działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pienięŜnych, wideoloterii i gry telebingo 

zastrzeŜone jest wyłącznie na rzecz Państwa, 

b) gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gry bingo pienięŜne (jako gier 

losowych), a takŜe w zakresie zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na 

automatach o niskich wygranych, która moŜe być prowadzona wyłącznie w formie spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium RP (art. 

5 ust. 1). Oznacza to, Ŝe działalność w zakresie wskazanych gier i zakładów wzajemnych jest 

zastrzeŜona wyłącznie na rzecz spółek kapitałowych prawa polskiego, gdyŜ mających 

siedzibę na terytorium RP. Udziałowcami (akcjonariuszami) takich spółek mogą być 
wyłącznie: 

- osoby prawne lub spółki niemajace osobowości prawnej, których siedziba znajduje 

się na terytorium państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co obejmuje m.in. 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 5 ust. 2 pkt 1). Wyklucza to z 

kręgu udziałowców (akcjonariuszy) takich spółek osoby prawne i spółki niemające 

osobowości prawnej, których siedziba znajduje się na terytorium innego państwa niŜ państwo 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

- obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co obejmuje takŜe 

obywateli Unii Europejskiej (art. 5 ust. 2 pkt 2). Wyklucza to z kręgu udziałowców 

(akcjonariuszy) takich spółek obywateli innych państw niŜ obywatele państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, a takŜe bezpaństwowców, 

c) loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audiotekstowe (jako 

gry losowe) mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia (art. 5 

ust. 3). Oznacza to, Ŝe urządzanie tych (czterech) gier losowych nie jest zastrzeŜone 

wyłącznie na rzecz spółek kapitałowych prawa polskiego. Działalność w tym zakresie moŜe 

prowadzić podmiot, który ma zdolność bycia przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej i uzyska stosowne zezwolenie. Innymi słowy, dotyczy 

to osób fizycznych, osób prawnych, w tym spółek kapitałowych, a takŜe jednostek 

organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, ale mają zdolność prawną przyznaną na 
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podstawie odrębnych przepisów prawa, co obejmuje równieŜ osoby zagraniczne, w tym z 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu i na zasadach ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej.  

 

Zezwolenie jako przesłanka działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych 
 

Ustawa o grach i zakładach wzajemnych wskazuje, Ŝe urządzanie i prowadzenie 

działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier 

na automatach o niskich wygranych podlega reglamentacji administracyjnej w postaci 

zezwolenia jako decyzji administracyjnej.  

1) zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, 

zakładów wzajemnych, gier na automatach udziela minister właściwy do spraw finansów 

publicznych (art. 24 ust. 1). Podmiotem ubiegającym się o to zezwolenie moŜe być: 
a) wyłącznie spółka kapitałowa prawa polskiego, której udziałowcem 

(akcjonariuszem) mogą być podmioty ściśle określone w ustawie o grach i zakładach 

wzajemnych - w przypadku gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo 

pienięŜne, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach,  

b) osoba fizyczna, osoba prawna, w tym spółka kapitałowa, oraz jednostka 

organizacyjna, która nie jest osobą prawną, ale ma zdolność prawną przyznaną na podstawie 

odrębnych przepisów prawa - w przypadku loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii 

promocyjnych i loterii audioteksowych, 

2) zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach 

o niskich wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze działania są urządzane i 

prowadzone takie gry (art. 24 ust. 1a). Podmiotem ubiegającym się o to zezwolenie moŜe być 
wyłącznie spółka kapitałowa prawa polskiego, której udziałowcem (akcjonariuszem) mogą 
być podmioty ściśle określone w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. 

PowyŜsze zezwolenia udzielane są na wniosek, którego elementy określa ustawa o 

grach i zakładach wzajemnych, przy czym czyni to odrębnie w przypadku: 

a) wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier 

cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pienięŜne, zakładów wzajemnych, gier 

na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych. Wniosek ten składa się z 19 

elementów (art. 32 ust. 1 - działalność zastrzeŜona na rzecz spółki kapitałowej prawa 

polskiego),  

b) wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej i gry bingo fantowe. 

Wniosek ten składa się z co najmniej 13 elementów (art. 32 ust. 2),  

c) wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub loterii 

audioteksowej. Wniosek ten składa się z 7 elementów (art. 32 ust. 3). 

W tym kontekście naleŜy dodać, Ŝe gdy o jedno zezwolenie ubiega się więcej niŜ 
jeden podmiot spełniający określone w ustawie o grach i zakładach wzajemnych warunki, 

wtedy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg, 

przy czym wynik przetargu nie jest wiąŜący. W przypadku raŜącego naruszenia przepisów 

prawa przetarg ten podlega uniewaŜnieniu, co następuje w drodze decyzji ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych (art. 24 ust. 2 – 5).  

Ustawa o grach i zakładach wzajemnych określa przesłanki, z których zaistnienie 

przynajmniej jednej z nich skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia. 

Przesłanki te są prawnie dookreślone w przypadku gier cylindrycznych, gier w karty, gier w 

kości, gry bingo pienięŜne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na 

automatach o niskich wygranych (działalność zastrzeŜona na rzecz spółki kapitałowej prawa 

polskiego z ściśle określonym udziałem). Pozwala to stwierdzić, Ŝe decyzja w sprawie 
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udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie tych gier oraz 

zakładów wzajemnych jest rozstrzygnięciem o charakterze związanym (art. 27 b).  

W przypadku loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii 

audioteksowej ustawa o grach i zakładach wzajemnych nie wskazuje odrębnie przesłanek, 

których zaistnienie skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia, co wynika 

wprost z ustawy o grach i zakładach wzajemnych (art. 28a). Oznacza to, Ŝe organ właściwy 

do udzielenia zezwolenia w tym zakresie moŜe odmówić jego udzielenia (wydać decyzję 
odmowną), gdy podmiot ubiegający się o takie zezwolenie nie spełnił warunków 

wykonywania tego rodzaju działalności, które podlegają swobodnej ocenie. Sprawia to, Ŝe 

decyzja w sprawie zezwolenia (tj. udzielenia zezwolenia lub odmowy jego udzielenia) na 

urządzenie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej 

moŜe być decyzją o istotnym „ładunku” uznaniowości.  

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w ustawie o grach i 

zakładach wzajemnych są udzielane na czas oznaczony. W przypadku zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gier na 

automatach, w salonie gry bingo pienięŜne oraz w zakresie zakładów wzajemnych i gier na 

automatach o niskich wygranych okres jego waŜności zezwolenia wynosi 6 lat. Podmiot, 

któremu wygasa to zezwolenie moŜe wystąpić z wnioskiem o jego przedłuŜenie na okres 

kolejnych 6 lat (art. 36 ust. 1, 3 - 4). Natomiast zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, gry 

bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej udziela się na okres trwania loterii 

lub gry, nie dłuŜej niŜ na 2 lata (art. 35 ust. 2). W przypadku nie podjęcia działalności objętej 

zezwoleniem w terminie roku od dnia jego udzielenia zezwolenie wygasa (art. 35 ust. 5).  

PowyŜsze zezwolenia podlegają cofnięciu w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek 

ustawowo określonych. Decyzja o cofnięciu zezwolenia ma charakter decyzji związanej, co 

potwierdza jednoznaczna treść tych przesłanek (art. 52 i art. 52 b). 

 

Zezwolenie jako przesłanka zmiany w strukturze kapitału spółki prowadzącej 

działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo 

pienięŜne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich 

wygranych  

 
Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo 

pienięŜne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich 

wygranych, jak wyŜej wskazano, jest zastrzeŜona wyłącznie na rzecz spółki kapitałowej 

prawa polskiego, której udziałowcem (akcjonariuszem) mogą być ściśle określone podmioty.  

Zmiana w strukturze kapitału powyŜszej spółki zaleŜy – co do zasady - uzyskania 

stosownego zezwolenia. Wyjątek stanowi zmiana w strukturze kapitału spółki dotycząca 

bezpośrednio akcji (udziałów) akcjonariusza (udziałowca) dysponującego akcjami 

(udziałami), których wartość nie przekracza jednej setnej kapitału spółki. Innymi słowy, w tej 

sytuacji zmiana struktury kapitału jest dopuszczalna bez zezwolenia (art. 26 ust. 5).  

Zezwolenie w sprawie zmiany w strukturze kapitału spółki, która prowadzi działalność 
w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pienięŜne, zakładów 

wzajemnych oraz gier na automatach wydaje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. Natomiast zezwolenie w sprawie zmiany w strukturze kapitału spółki 

prowadzącej działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wydaje 

właściwa izba skarbowa (art. 26 ust. 3 i 4). Zezwolenia te jako decyzje administracyjne są 
wydawane na wniosek spółki, w której ma nastąpić zmiana w strukturze jej kapitału. Treść 
tego wniosku łącznie z dokumentami, które naleŜy do niego dołączyć, określa ustawa o grach 

i zakładach wzajemnych (art. 26 ust. 6 - 7). Zezwolenie w sprawie zmiany struktury kapitału 
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spółki (udzielenie zezwolenia lub odmowa jego udzielenia) jako decyzja administracyjna jest 

rozstrzygnięciem uznaniowym. 

 

 Prawo wspólnotowe a ustawa o grach i zakładach wzajemnych 
 

W zakresie regulacji objętej przedmiotem ustawy o grach i zakładach wzajemnych nie 

znajdują zastosowania dyrektywy jako akty prawa wspólnotowego o charakterze pochodnym 

(wtórnym). Tym samym ustawa o grach i zakładach wzajemnych nie dokonuje 

implementacji w ramach własnej regulacji tych aktów prawa wspólnotowego. 

 

Propozycje zmian 

 
 Zmiany proponowane w niniejszej ustawy nie dotyczą zezwoleń na prowadzenie gier i 

zakładów wzajemnych. Zniesienie tych form reglamentacji mogłoby doprowadzić do 

zwiększenia rozmiarów zjawisk patologicznych, jak np. „prania brudnych pieniędzy”. 

 Ustawa znosi natomiast obowiązek uzyskania „wtórnego” zezwolenia na zmianę w 

strukturze kapitału w spółce prowadzącej działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, 

uznając to zezwolenie jako niepotrzebne obciąŜenie nakładane na przedsiębiorców. 

Wobec powyŜszego w art. 6 obowiązek uzyskania zezwolenia na zmianę w strukturze 

kapitału spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, 

zastąpiono zgłoszeniem ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych albo izbie 

skarbowej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych albo właściwa izba skarbowa 

moŜe wnieść uzasadniony sprzeciw w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia. 

Wniesienie uzasadnionego sprzeciwu przez właściwy organ jest równoznaczne z brakiem 

zgody organu na zmianę w strukturze kapitału spółek.  NaleŜy w tym miejscu zauwaŜyć, iŜ 
uzasadniony sprzeciw organu nie będzie miał charakteru uznaniowego, przeciwnie będzie 

mógł być wniesiony wyłącznie w przypadku wykrycia nieprawidłowości zawartych w 

zgłoszeniu lub dołączanych do niego dokumentach. Dokonanie zmiany w strukturze kapitału 

spółek pomimo sprzeciwu będzie dotknięte niewaŜnością. 
Ustawa znosi takŜe obowiązek przedkładania odpisów dokumentów i zaświadczeń 

zastępując je przez kopie dokumentów i oświadczenia. 

 

 

10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 

Projekt ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.01.2006 roku, 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

Konstytucją.  
Projekt zawiera pozytywne zmiany, w tym w szczególności zmierzające do 

formalnego zrównania pozycji uŜytkowników prawa autorskiego względem organizacji 

zbiorowego zarządzania w procesie ustalania wysokości wynagrodzenia naleŜnego twórcom. 

Jest to zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24.01.2006 roku.  

Przede wszystkim, proponowane zmiany mają wprowadzić przejrzysty i spójny 

system ustalania wynagrodzeń naleŜnych za korzystanie z praw autorskich i pokrewnych. 

Bardzo trudne jest osiągnięcie tego stanu - czego uczy doświadczenie innych krajów Unii 

Europejskiej - bez jego oparcia na załoŜeniach:  

• jednej tabeli wynagrodzeń,  
• jednej właściwej organizacji zbiorowego zarządzania,  

• jednej, łącznej stawki wynagrodzenia na danym polu eksploatacji, 
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ale poprzez odpowiednie, nowe regulacje projekt ustawy doprowadzi do optymalizacji tej 

sytuacji w Polsce. 

 

Jedna tabela wynagrodzeń i jedna organizacja zbiorowego zarządzania. 
 

Projekt ustawy przynosi rozszerzenie zakresu uprawnień organizacji właściwej na 

danym polu eksploatacji. Przewiduje, iŜ będzie ona uprawniona zarówno do udzielania 

licencji (jeŜeli udzielenie takiej licencji wymagają przepisy prawa), jak i do pobierania 

wynagrodzenia naleŜnego uprawnionym twórcom. Jest to rozwiązanie ze wszech miar 

słuszne, zmierzające do wprowadzenia zasady przejrzystości inkasa i repartycji środków 

pobieranych od uŜytkowników. W związku z powyŜszym niezrozumiałe jest ograniczenie 

tego rozwiązania wyłącznie do jednego pola eksploatacji: odtwarzanie. W pełni uzasadnione 

jest bowiem zastosowanie tego rozwiązania do pozostałych pól eksploatacji, na które 

rozciągnięty został obowiązek pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. W 

przeciwnym wypadku stan nierównowagi, jaki powstanie, nie przyczyni się do 

postulowanego w projekcie ustawy uporządkowania systemu prawa autorskiego i praw 

pokrewnych w Polsce, a wręcz go zagmatwa. WdroŜenie przepisów ograniczonych jedynie do 

pola eksploatacji odtwarzanie moŜe stanowić podstawę do uznania ich za niezgodne z 

Konstytucją RP, jako niezasadnie róŜnicujących prawa i obowiązki podmiotów, znajdujących 

się w identycznej sytuacji.  

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu, w przypadku odtwarzania mamy mieć do 

czynienia z sytuacjami, „w której z jednej strony z uwagi na duŜą liczbę uprawnionych 

pośrednictwo organizacji jest niezbędne, z drugiej zaś – występuje ogromna liczba 

uŜytkowników.” Przesłanki te niewątpliwie spełnione są równieŜ w przypadku takich pól 

eksploatacji jak emitowanie, reemitowanie czy publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wynika 

to juŜ z samej ich konstrukcji. Oczywistym jest bowiem, iŜ np. publiczne odtworzenie 

programu telewizyjnego, łączy się z wykorzystaniem takiej samej liczby utworów, co nadanie 

tego programu. Analogicznie w przypadku pola eksploatacji reemitowanie – liczba utworów 

wykorzystywanych w reemitowanym programie telewizyjnym, z samej istoty, identyczna jest, 

jak liczba utworów publicznie odtworzonych, przy wykorzystaniu remitowanego sygnału (a 

nie moŜe ulegać wątpliwości, iŜ obecnie zdecydowana większość publicznych odtworzeń 
programów telewizyjnych oraz radiowych dokonywana jest przy wykorzystaniu 

remitowanego sygnału). RównieŜ w przypadku publicznego udostępniania utworów, liczba 

uŜytkowników, w tym w szczególności prowadzących portale internetowe, uzasadnia objęcie 

tego pola proponowaną konstrukcją. 
Z drugiej strony, naleŜne wynagrodzenie pochodzące zarówno od nadawców, jak i 

reemitentów stanowi bardzo powaŜną część przychodów organizacji zbiorowego zarządzania. 

Nieuregulowanie tej sfery w sposób pozwalający na sprawne pobieranie naleŜnych 

wynagrodzeń moŜe narazić uprawnionych na znaczne zmniejszenie przychodów.  

Ponadto dotychczas proponowane rozwiązanie art. 110
11

 ust. 3, przewidujące wspólne 

rozpoznawanie wniosków w ramach jednego postępowania, ale prowadzonego odrębnie, 

spotkało się z jednogłośną krytyką najwyŜszych autorytetów prawa autorskiego, jako 

całkowicie niezrozumiałe. 

 

Łączna stawka wynagrodzeń naleŜnych na danym polu eksploatacji. 
 

Dodatkowo zwrócić naleŜy uwagę, iŜ obecne uregulowania, wbrew intencjom 

projektodawcy, znajdującym wyraz w treści uzasadnienia do projektu, nie gwarantują 
pewności nabycia prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zgodnie bowiem z dyskutowanym 
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projektem, na polu eksploatacji publiczne odtwarzanie, Komisja Prawa Autorskiego 

zobowiązana będzie do sporządzenia jednej tabeli wynagrodzenia. PowyŜsze oznacza, iŜ 
sporządzona tabela obejmować będzie wyłącznie utwory, którymi zarządzanie powierzone 

zostało organizacjom zbiorowego zarządzania funkcjonującym na danym polu eksploatacji w 

dniu wydawania decyzji. Zgodnie z postulatami uŜytkowników to właśnie niepewność 
wysokości przyszłych wynagrodzeń, do których wypłacania będą zobowiązani, stanowi jeden 

z podstawowych problemów, z którymi spotykają się, prowadząc działalność gospodarczą. 
Bezsporną jest zatem nie tylko konieczność wskazania jednej organizacji, uprawnionej do 

pobierania całkowitej kwoty wynagrodzenia, naleŜnej wszystkim twórcom na danym polu 

eksploatacji, lecz równieŜ ograniczenie tej kwoty w sposób, który będzie wykluczał jej 

wzrost, w przypadku podnoszenia roszczeń przez kolejne, w tym w szczególności 

nowopowstałe, organizacje zbiorowego zarządzania. 

Dodatkowego uzasadnienia dla takiego rozwiązania dostarcza decyzja Komisji 

Europejskiej z dnia 16 lipca 2008 roku (COMP/C2/38.698 – CISAC), stwierdzająca 

niezgodność narodowego ograniczania zakresu działania organizacji zbiorowego zarządzania 

z prawem Unii Europejskiej. PowyŜsze oznacza, iŜ liczba organizacji zbiorowego 

zarządzania, z którymi rozliczać się będą krajowi uŜytkownicy niepomiernie wzrośnie, 

obejmując równieŜ organizacje z innych krajów Unii Europejskiej. W takim przypadku 

stworzenie jednej organizacji, choćby na danym polu eksploatacji, uprawnionej do pobierania 

całości wynagrodzenia stanowi absolutną konieczność. Dodatkowo podkreślić naleŜy, iŜ 
konieczność zapewnienia pewności nabycia praw na potrzeby prowadzonej działalności, 

stanowi jeden z głównych, nie implementowanych do dzisiaj, celów Dyrektywy Rady nr 

93/83/EWG z dnia 27 września 1993 roku w sprawie koordynacji niektórych zasad 

dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do 

przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. U. UE L z dnia 6 października 

1993 r.), wskazany jednoznacznie w jej motywie 10. 

Postulat wprowadzenia w drodze ustawy jednej, łącznej stawki wynagrodzeń, 
pobieranej od uŜytkowników praw autorskich i pokrewnych w obrocie masowym, uznać 
naleŜy zatem z w pełni uzasadniony. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje pewność obrotu 

prawnego i wprowadzi ład na rynku zbiorowego zarządzania. Stanowi równieŜ warunek 

niezbędny racjonalnego planowania kosztów prowadzonej działalności, pozwalając na 

uniknięcie negatywnych skutków powstawania nowych organizacji, które często nie oferując 

nowych praw, powołując się na ustalone w przepisach domniemania, dochodzą nowych 

wynagrodzeń. Zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do pobudzenia wzrostu 

gospodarczego, jak równieŜ zwiększy przychody uprawnionych podmiotów. Łączne 

maksymalne wynagrodzenie, pozwalające na racjonalne planowanie działalności 

gospodarczej, obowiązuje juŜ w branŜy urządzeń kopiujących, jak równieŜ czystych 

nośników. 

 

Obowiązywanie tabel wynagrodzeń uchylonych wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z 24.01.2006 roku.   
 

Istotną kwestią pozostaje prawidłowe wdroŜenie w projekcie ustawy wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 24.01.2006 roku, szczególnie w aspekcie uchylenia przez 

Trybunał Konstytucyjny tabel wynagrodzeń. Mimo to projekt ustawy przewiduje ich 

obowiązywanie w okresie 12 miesięcy, choć nie mają one Ŝadnej mocy obowiązującej. Na 

rynku obowiązują tzw. kontrakty generalne, zawierane przez reprezentacje uŜytkowników z 

uprawionymi organizacjami. De facto kontrakty generalne pełnią funkcję tabel 

tymczasowych. ZwaŜywszy na trudność określenia zasad poboru naleŜnych wynagrodzeń w 

okresie przejściowym, takie rozwiązanie wydaje się ze wszech miar właściwe. 
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 W związku z powyŜszymi zamianami wprowadzono odpowiednie modyfikacje do 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (art. 519
1
 § 1) oraz w ustawie o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (art. 67
1
). 

 

 

11. Ustawa – Prawo budowlane 
 

Stan obecny 

Celem zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jest zastąpienie 

upowaŜnienia udzielanego przez Ministra Infrastruktury na wyraŜenie zgody przez organ 

właściwy do wydania pozwolenia na budowę na odstępstwo od warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wydanie upowaŜnienia przez Ministra Infrastruktury dla organu właściwego w 

sprawie wydania pozwolenia na budowę na wyraŜenie zgody na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych reguluje art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. 

Zgodnie z normą wyraŜoną w tym przepisie, w przypadkach szczególnie uzasadnionych 

dopuszcza się takie odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wydanych na 

podstawie art. 7 ustawy. Przepis odnosi się do wszystkich ministrów, którzy są właściwi do 

ustanowienia w drodze rozporządzeń przepisów technicznych dla określonych obiektów 

budowlanych. Przyjęto zasadę, Ŝe skoro przepisy techniczno-budowlane ustanawia zgodnie z 

ustawą właściwy minister, upowaŜnienia do odstępstwa powinien udzielać ten sam organ – 

minister, który te przepisy ustanowił. 

Na podstawie art. 7 ustawy wydanych jest 17 rozporządzeń (obok rozporządzenia dla 

budynków) określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać poszczególne 

rodzaje obiektów budowlanych, przykładowo: 

- przez MON –  dla strzelnic garnizonowych, 

- przez MG – dla sieci gazowych; dla baz i stacji paliw płynnych, rurociągów przesyłowych 

dalekosięŜnych słuŜących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych, 

- przez MRiRW – dla budowli rolniczych, 

- przez MŚ     -     dla budowli hydrotechnicznych, 

- przez MI dla:  telekomunikacyjnych obiektów budowlanych; autostrad płatnych; lotnisk 

cywilnych; morskich budowli hydrotechnicznych; budowli kolejowych; dróg publicznych; 

drogowych obiektów inŜynierskich, itd. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy właściwy organ, po uzyskaniu upowaŜnienia ministra, 

który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź 
odmawia zgody na odstępstwo. Wniosek do ministra w sprawie upowaŜnienia do udzielenia 

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

budowę.  
Wniosek powinien zawierać: 

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

terenu, a jeŜeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - 

równieŜ projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i 

projektowanej zabudowy; 

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 

3) propozycje rozwiązań zamiennych; 

4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów 

budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych 

usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską; 
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5) w zaleŜności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów. 

 

Minister moŜe uzaleŜnić upowaŜnienie do wyraŜenia zgody na odstępstwo od 

spełnienia dodatkowych warunków. 

Wydane przez Ministra Infrastruktury rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690, z późn. zm.) ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i 

związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie 

działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy 

Prawo budowlane, tj. w zakresie wyposaŜenia technicznego budynków, bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa poŜarowego, bezpieczeństwa uŜytkowania, higieny i zdrowia, 

ochrony środowiska, ochrony przez hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, usuwania ścieków i 

odpadów itd. 

Rozporządzenie dopuszcza, Ŝe jedynie przy przebudowie (takŜe nadbudowie i 

rozbudowie) oraz zmianie sposobu uŜytkowania budynków wymagania (z wyjątkiem 

wymagań charakterystyki energetycznej) mogą być spełnione w sposób inny niŜ określony w 

rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-

rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej 

StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do 

przedmiotu tej ekspertyzy, a takŜe w razie potrzeby z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

Inwestorzy zgłaszają, Ŝe tak ustanowiona procedura uzyskiwania odstępstwa od 

przepisów technicznych dla budynków jako powszechnych i zwykłych (niespecjalistycznych) 

obiektów budowlanych jest niezwykle uciąŜliwa i długotrwała. Postulują zatem ograniczenie 

tej bariery poprzez zmianę organu uprawnionego do akceptacji odstępstwa od przepisów 

technicznych i wyposaŜenie w tę kompetencję właściwego organu wydającego decyzję o 

pozwoleniu na budowę budynków tj. starostę. 
 

Propozycje zmian 
 

Projekt dokonuje zmiany ustawy – Prawo budowlane w ten sposób, aby w przypadku 

warunków technicznych budynków oraz związanych z nimi urządzeń zgodę na odstępstwo 

udzielał właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast 

upowaŜnienia do wyraŜenia zgody na odstępstwo w przypadku pozostałych obiektów 

budowlanych nadal udzielałby właściwy minister. 

Przyjęcie takiego odmiennego uregulowania kompetencji w przypadku pozostałych 

obiektów budowlanych uzasadnia się szczególnym charakterem tych obiektów. Najczęściej to 

w przypadku tych obiektów moŜe być wymagana specjalistyczna wiedza ograniczonego 

kręgu jednostek, pozwalająca na określenie moŜliwości zastosowania odstępstwa od 

ustalonych warunków technicznych, jak i spełnienia ewentualnych dodatkowych warunków w 

razie akceptacji odstępstwa. W przypadku budynków - w terenie funkcjonują odpowiednie 

słuŜby, w tym  architektoniczno – budowlane dla sprostania tym zadaniom. 

Spodziewane korzyści z przyjęcia nowego rozwiązania wydają się oczywiste. W 

szczególności naleŜy oczekiwać przyspieszenia procesu decyzyjnego oraz lepszego 

rozpoznania sprawy na poziomie lokalnej władzy. 

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, w przypadku przepisów techniczno-

budowlanych ustalających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i 

związane z nimi urządzenia oraz ich usytuowanie, nie będzie wymagane uzyskanie 
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upowaŜnienia ministra, który te przepisy ustanowił, do udzielenia zgody na odstępstwo. 

Inwestor będzie składał wniosek do starosty przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie 

na budowę. Starosta będzie, tak jak obecnie, udzielał bądź odmawiał zgody na odstępstwo w 

drodze postanowienia. Będzie mógł równieŜ, tak jak dotychczas minister, uzaleŜnić 
udzielenie zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. 
 

 

12. Ustawa – Prawo łowieckie 

 

Stan obecny 
 

W obowiązujących przepisach działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług 

turystycznych obejmujących: 

 1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 2) polowania za granicą 
- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej  i wymaga uzyskania wpisu do rejestru polowań.  
Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę 
albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca, przed uzyskaniem wpisu do rejestru jest obowiązany spełnić następujące 

warunki: 

 1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę; 
 2) złoŜyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania 

oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten warunek; 

 3) składać organowi rejestrowemu oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie 

kolejnych umów, albo dokonania kolejnej blokady środków finansowych stanowiących 

zabezpieczenie finansowe roszczeń osób trzecich. 

Warunkiem wykonywania przedmiotowej działalności gospodarczej jest równieŜ niekaralność 
przedsiębiorcy i osób kierujących jego działalnością za przestępstwo określone ustawą oraz 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

 W przedmiotowym przypadku reglamentacja w została wprowadzona ze względu na 

ochronę interesów potencjalnych klientów przedsiębiorcy, korzystających z jego usług oraz w 

celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego wykonywania polowań. 
 NaleŜy jednak zauwaŜyć, iŜ osiągnięcie tych celów będzie moŜliwe równieŜ po 

zniesieniu obowiązku uzyskania wpisu do rejestru przy jednoczesnym pozostawieniu 

materialnych warunków wykonywania tej działalności ze szczególnym uwzględnieniem 

obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego oraz zdania odpowiedniego egzaminu. 

 NaleŜy podkreślić, iŜ przedmiotowa ustawa funkcjonuje juŜ prawie 10 lat i rynek tego 

rodzaju usług  jest juŜ raczej nasycony, a konsumenci tego rodzaju usług świadomi swoich 

praw i wymagający. Dlatego teŜ nie ma potrzeby aby administracyjnymi metodami 

polegającymi na obowiązku uzyskiwania wpisu do rejestru nadzorować spełnianie 

ustawowych warunków prowadzenia tej działalności.  

 

Propozycje zmian 

 
Uchylono rejestr działalności regulowanej w zakresie działalności gospodarczej 

polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane 

przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą.  
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PowyŜsza działalności będzie mogła być wykonywana po spełnieniu warunków 

określonych w ustawie polegających w szczególności na ustanowieniu zabezpieczenia 

majątkowego roszczeń osób trzecich. 

Zgodnie z projektem marszałek województwa nie będzie dokonywać kontroli 

uprzedniej podejmowanej działalności gospodarczej. W przypadku stwierdzenia podczas 

kontroli następczej naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej, organ 

będzie wzywał do ich usunięcia, a w przypadku nieusunięcia naruszeń wyda decyzję o 

zakazie wykonywania działalności gospodarczej. 

Likwidacja rejestru działalności regulowanej skutkuje zniesieniem opłaty za wpis w 

wysokości 616 zł. 

 

 

13. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 

Stan obecny 

Dla kaŜdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o komornikach (...), 

komornik tworzy akta. Akta spraw mogą być tworzone i przetwarzane takŜe z 

wykorzystaniem technik informatycznych. 

Urządzenia ewidencyjne w postaci repertorium, wykazów i ksiąg pomocniczych 

prowadzi się systemem roczników i zamyka się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w 

którym zostały załoŜone. 

 Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne stanowiące materiały archiwalne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego. 

W sprawach o egzekucję świadczeń pienięŜnych komornik pobiera od dłuŜnika opłatę 
stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niŜszej 

niŜ 1/10 i nie wyŜszej niŜ trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. JednakŜe w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania 

egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik 

pobiera od dłuŜnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego 

świadczenia, jednak nie niŜszej niŜ 1/10 i nie wyŜszej niŜ dziesięciokrotna wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obu przypadkach komornik ściąga opłatę od 

dłuŜnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot. 

W sprawach o egzekucję świadczeń pienięŜnych w przypadku umorzenia postępowania 

egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania 

cywilnego komornik pobiera od dłuŜnika opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości 

świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niŜszej niŜ 1/10 i nie wyŜszej niŜ 
dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. JednakŜe w razie 

umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed 

doręczeniem dłuŜnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od 

dłuŜnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

W celu pobrania opłat komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłuŜnika do 

uiszczenia naleŜności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez 

zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 

W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty uiszcza 

wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa 

wierzyciela do uiszczenia naleŜności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
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postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze 

egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego komornik nie pobiera opłaty od tej 

części świadczenia, która nie została wyegzekwowana. 

W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone przed wszczęciem 

postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty stosunkowej komornik zalicza opłatę za 

dokonanie zabezpieczenia, jeŜeli pobrał ją od wierzyciela. 

Opłatę stałą w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik 

pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłuŜnika w 

trybie art. 797
1
 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 

dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie. 

W razie odnalezienia majątku dłuŜnika w trybie określonym w ust. 1 komornik pobiera 

opłatę stałą w wysokości 5 % szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niŜ 100 

% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty 

pobranej na podstawie ust. 1. Przepis art. 49 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Propozycje zmian  

 
Zmiana zawarta w art. 37a ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (dalej: 

uksie) ma na celu doprecyzowanie aktualnych zapisów ustawy poprzez wskazanie, iŜ wolą 
ustawodawcy było umoŜliwienie tworzenia, przetwarzania i archiwizowania  akt w wersji 

elektronicznej na równi z wersją papierową. Proponowana zmiana pozwoli uniknąć 
wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu tworzenia, przetwarzania i 

archiwizowania akt w postępowaniu egzekucyjnym.  

Z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

jednoznacznie wynika, Ŝe dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równowaŜne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami 

własnoręcznymi, chyba Ŝe przepisy odrębne stanowią inaczej. Z art. 16 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

wynika, Ŝe podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić 
moŜliwość wymiany informacji równieŜ w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów 

elektronicznych związanych z załatwianiem spraw naleŜących do jego zakresu działania, przy 

wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej. 

Komornik sądowy, zgodnie z art. 1 uksie, jest funkcjonariuszem publicznym, dlatego 

powyŜsze regulacje znajdują zastosowanie w prowadzonej przez niego działalności.  

Mając na względzie, iŜ wierzyciel w trybie art. 39 uksie pokrywa koszty uzyskiwania 

informacji o składnikach majątku dłuŜnika czy teŜ jego miejscu pracy i wynagrodzeniu, 

dodatkowa opłata stała za poszukiwanie majątku dłuŜnika, wynikająca z art. 53a uksie, 

stanowi dochód komornika juŜ na etapie wszczęcia egzekucji, niezaleŜnie od tego, czy 

ostatecznie egzekucja okaŜe się skuteczna czy teŜ bezskuteczna (w ok. 70% egzekucje są 
bezskuteczne, w tych przypadkach wspomniana opłata obciąŜa wierzyciela, co zniechęca go 

do egzekucji na drodze sądowej i komorniczej). W tej sytuacji, by wymusić większą 
efektywność podejmowanych przez komorników działań, racjonalne i uzasadnione wydaje się 
obniŜenie opłaty stałej nie powiązanej ze skutecznością egzekucji, wynikającej z art. 53a 

uksie, z 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do 2% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego. PowyŜsza zmiana przyczyni się do powrotu do bardziej efektywnego sposobu 

finansowania egzekucji z naleŜności wyegzekwowanych od dłuŜników, bowiem z jednej 

strony obniŜy opłatę stałą za poszukiwanie majątku dłuŜnika z 3% do 2% z drugiej strony 
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natomiast zapewni komornikom wyŜsze opłaty stosunkowe, ale tylko w przypadku skutecznej 

egzekucji. Gwarantowanie komornikom opłat stałych, niemających związku z efektami ich 

pracy i nie powiązanych ze skutecznością egzekucji, ma demotywujący wpływ na 

podejmowane przez komorników działania oraz zniechęca wierzyciel do egzekucji 

komorniczej małych kwot. Charakter pracy komornika wymaga, by była ona nagradzana za 

skuteczność podejmowanych działań egzekucyjnych. 

 

14. Ustawa o zawodach pielęgniarki i połoŜnej 

 

Stan obecny 

 
 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 

57, poz. 602, z późn. zm.) określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i 

połoŜnej. 

 Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą 
wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, 

a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. 

 Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. 

Zawód pielęgniarki i połoŜnej moŜe wykonywać osoba posiadająca prawo 

wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i połoŜnych. Prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub odpowiednio zawodu połoŜnej uzyskuje osoba, która: 

 1) posiada obywatelstwo polskie, 

 2) posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej 

szkoły połoŜnych bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej 

Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

 3) odbyła wymagany staŜ podyplomowy, 

 4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

 5) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu. 

 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i połoŜnej jest moŜliwe w ramach: 

 1) indywidualnej praktyki pielęgniarek, połoŜnych, 

 2) indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, połoŜnych albo 

3) grupowej praktyki pielęgniarek, połoŜnych. 

  

Wykonywanie wymienionej wyŜej praktyki jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

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

 

Pielęgniarka i połoŜna moŜe wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki, połoŜnej 

lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, połoŜnej, po uzyskaniu wpisu 

odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych 

specjalistycznych praktyk prowadzonych przez okręgową radę pielęgniarek i połoŜnych 

właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki (art. 25 ustawy). Aby wykonywać 
jeden z wymienionych wyŜej rodzajów praktyki pielęgniarka i połoŜna musi spełnić określone 

w ustawie warunki: 

 1) posiadać prawo wykonywania zawodu, 

  2) nie moŜe być: 
 a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu ani ograniczona w wykonywaniu 

określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów ustawy lub art. 41 ust. 1 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 79

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i połoŜnych (Dz. U. Nr 

41, poz. 178, z późn. zm.), 

 b) ukarana karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 

 c) pozbawiona uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka 

karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu wykonywania 

zawodu, 

  3) posiadać pomieszczenie wyposaŜone w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie 

wykonywana praktyka, oraz opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

o spełnieniu warunków umoŜliwiających udzielanie określonych świadczeń 
zdrowotnych, z zastrzeŜeniem ust. 4 pkt 2 i art. 27, 

  4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

Pielęgniarki i połoŜne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić 
grupową praktykę w formie spółki cywilnej lub partnerskiej. Grupową praktykę pielęgniarek i 

połoŜnych moŜna rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk 

prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i połoŜnych właściwą ze względu na 

miejsce wykonywania praktyki. 

 

 Jakkolwiek za uzasadnione z uwagi na ochronę bezpieczeństwa, zdrowia i Ŝycia 

pacjentów moŜna uznać wykonywanie praktyki przez pielęgniarki i połoŜne jako działalność 
regulowaną wymagającą wpisu do rejestru, to naleŜy ograniczyć liczbę dokumentów 

dołączanych do wniosku o wpis do rejestru. Wystarczające dla organu rejestrowego będzie 

oświadczenie osoby podejmującej praktykę, jako warunek wpisu do rejestru.  

 

Propozycje zmian 

 
Uchylono obowiązek dołączania do wniosku o wpis do rejestru indywidualnej 

praktyki pielęgniarek, połoŜnych oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, 

połoŜnych następujących dokumentów: 

  1) dokumentu potwierdzającego prawo pielęgniarki, połoŜnej do korzystania z 

pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka lub 

indywidualna specjalistyczna praktyka, 

  2) dokumentu potwierdzającego prawo pielęgniarki, połoŜnej do korzystania z 

pomieszczenia i środków łączności, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie 

przechowywana dokumentacja medyczna i sprzęt medyczny, w przypadku gdy 

pielęgniarka, połoŜna ma zamiar wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną 
specjalistyczną praktykę w miejscu wezwania, 

  3) opinii o spełnianiu warunków umoŜliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu 

określonych świadczeń zdrowotnych wydaną przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce, w którym ma być 
wykonywana indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka, 

  4) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (uchylono art. 25 ust. 

5a, który stanowi zbędne powielenie obowiązków określonych w art. 25 ust. 2 i 5).  

 

   Ograniczono liczbę dokumentów dołączanych do wniosku o wpis do rejestru w 

ramach grupowej praktyki pielęgniarek (połoŜnych). Zgodnie z propozycją wystarczające 

będzie załączenie kopii umowy spółki (zmiana polegająca na nadaniu nowego brzmienia art. 

25a ust. 5). 
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   Ujednolicono zasady wykonywania regulowanej działalności gospodarczej z 

przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności z art. 64 - 73 tej 

ustawy (zmiana polegająca na uchyleniu art. 25e). Obowiązująca ustawa o zawodach 

pielęgniarki i połoŜnej ustanawia niezgodny z przepisami u.s.d.g. termin na dokonanie wpisu 

do rejestru działalności regulowanej. Według art. 67 ust. 1 u.s.d.g. organ jest obowiązany 

dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni (w ustawie o zawodzie 

pielęgniarki i połoŜnej termin ten wynosi 30 dni). Według u.s.d.g. (art. 67 ust. 2) 

przedsiębiorca moŜe rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu na piśmie organu 

jeŜeli organ nie dokonał wpisu w terminie, a od dnia złoŜenia wniosku upłynęło 14 dni (w 

ustawie o zawodzie pielęgniarki i połoŜnej termin ten wynosi 40 dni od dnia złoŜenia 

wniosku).  

 

   Uchylono przepisy określające termin dokonania wpisu do rejestru działalności 

regulowanej dla kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych (uchylono art. 10h ust. 

3a i 3b). Określone w obowiązującej ustawie terminy są niezgodne z przepisami ogólnymi, w 

szczególności z art. 67 u.s.d.g., który określa znacznie krótsze terminy na dokonanie wpisu i 

rozpoczęcie działalności regulowanej. 

  

   Wprowadzone zmiany mają na celu zdjęcie z przedsiębiorców dublujących się 
obowiązków informacyjnych, co będzie skutkować, zmniejszeniem liczby wymaganych od 

przedsiębiorcy dokumentów oraz skróceniem terminów warunkujących podjęcie działalności 

gospodarczej w opisanym powyŜej zakresie. 

 

 

15. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(zwana dalej „ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”) określa zadania gminy 

oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a takŜe 

warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym ustawą.  
Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie 

czystości i porządku w gminach naleŜy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zadanie 

to ma charakter zadania uŜyteczności publicznej. Uzasadnia to ustawa z dnia 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej
28

, która wskazuje, Ŝe gospodarka komunalna obejmuje zadania 

własne, w tym w szczególności zadania o charakterze uŜyteczności publicznej (art. 1). Celem 

zadań uŜyteczności publicznej, które naleŜą do zadań własnych, jest bieŜące i nieprzerwane 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych (art. 1 ust. 1). Utrzymanie czystości i porządku jako zadanie własne gminy spełnia 

przesłanki zadania uŜyteczności publicznej, a tym samym stanowi zadanie z zakresu gminnej 

gospodarki komunalnej.  

 

Zezwolenie jako przesłanka działalności w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 
  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, Ŝe działalność 
przedsiębiorców w zakresie: 

                                                 
28

 Dz. U. z 1997 r. Nr 9 , poz. 43, ze zm. 
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- odbierania odpadów komunalnych w rozumieniu przepisów o odpadach od 

właścicieli nieruchomości, 

- opróŜniania zbiorników bezodpływowych, tj. instalacji i urządzeń przeznaczonych 

do gromadzenia nieczystości ciekłych (czyli ścieków gromadzonych przejściowo w tych 

zbiornikach) w miejscu ich powstawania, 

- transportu nieczystości,  

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

- prowadzenia schronisk zwierząt,  
- prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części  

zaleŜy od uzyskania stosownego zezwolenia (art. 7 ust. 1).  

Oznacza to, Ŝe podjecie i wykonywanie działalności gospodarczej w powyŜszym 

zakresie (dalej jako „świadczenie usług”) przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podlega reglamentacji administracyjnej, 

której wyrazem jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej. Organem właściwym do 

wydania zezwolenia jest wójt (burmistrz lub prezydent) właściwy ze względu na miejsce 

świadczenia usług (art. 7 ust. 6). Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuŜszy 

niŜ 10 lat (art. 9 ust. 1b), na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Wymagania, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług określa i 

podaje do publicznej wiadomości wójt (burmistrz lub prezydent). Szczegółowy sposób 

określenia tych wymagań określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska. 

Zezwolenie, obok typowych elementów decyzji administracyjnej, zawiera treści 

uzasadniane specyfiką świadczonych usług (art. 9 ust. 1 -1a). Przesłanki odmowy i cofnięcia 

zezwolenia są - co do zasady - prawnie określone, co sprawia, Ŝe decyzja w tych sprawach ma 

charakter związany (art. 9 ust. 1c i ust. 2). Organem uprawnionym do kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności z udzielonym zezwoleniem jest wójt 

(burmistrz lub prezydent). 

 

Dopuszczalność prowadzenia działalności w zakresie w zakresie określonym w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach bez zezwolenia (zwolnienie z obowiązku 

uzyskania zezwolenia z mocy prawa).  

 

Zezwolenie na świadczenie usług, które przewiduje ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, nie znajduje zastosowania wobec gminnych jednostek organizacyjnych 

jako podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie na obszarze własnej gminy. 

JednakŜe jednostki te obowiązane są spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takiego 

zezwolenia dla przedsiębiorcy (art. 7 ust. 5). Oznacza to, Ŝe gminne jednostki organizacyjne, 

co obejmuje w szczególności gminne zakłady budŜetowe i jednoosobowe spółki kapitałowe 

gminy, są z mocy prawa zwolnione z obowiązku legitymowania się zezwoleniem na tego 

rodzaju działalność. Uzasadnia to fakt, Ŝe gmina w zakresie utrzymania czystości i porządku, 

które stanowi jej obowiązkowe zadanie własne, posiada w tej dziedzinie świadczenia usług 

wyłączność (monopol prawny). Innymi słowy, utrzymanie porządku i czystości przez gminę 
mieści się w ramach gminnej gospodarki komunalnej.  

 

Prawo wspólnotowe a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonuje w zakresie swojej 

regulacji wdroŜenia (implementacji): 
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a) dyrektywy 2006/12 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie odpadów
29

, 

b) dyrektywy 91/271/EWG Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych
30

.  

Podstawowe znaczenie w zakresie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla 

obywateli i przedsiębiorców ma dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów. Dyrektywa ta (dalej jako „dyrektywa w sprawie 

odpadów”) dotyczy gospodarowania odpadami, które obejmuje zbieranie, transportowanie, 

odzyskiwanie oraz unieszkodliwianie odpadów (łącznie z nadzorem nad tego rodzaju 

działaniami) oraz postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów (art. 1 lit. d), przy 

czym odpadami w rozumieniu dyrektywy w sprawie odpadów są wszelkie substancje lub 

przedmioty naleŜące do kategorii określonych w załączniku I (art. 1 lit. a). Zasadniczym 

celem przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, a zawartych w dyrektywie w 

sprawie odpadów, jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami 

spowodowanymi przez zbieranie, transport, unieszkodliwianie magazynowanie i oraz 

składowanie odpadów. 

 

Obowiązek uzyskania zezwolenia 
 

Dyrektywa w sprawie odpadów stanowi, Ŝe dla celów stosowania: 

a) art. 4 – 5 i art. 7 wszelkie zakłady lub przedsiębiorstwa, które wykonują czynności 

określone w załączniku II A, są obowiązane uzyskać zezwolenie właściwych organów 

krajowych (art. 9 ust. 1). 

b) dla celów stosowania art. 4 wszelkie zakłady lub przedsiębiorstwa, które wykonują 
czynności określone w załączniku II B, są obowiązane uzyskać zezwolenie właściwych 

organów krajowych (art. 10 ust. 1). 

PowyŜsze postanowienia wprowadzają zasadę, iŜ podjęcie i wykonywanie przez 

przedsiębiorców (zakłady) działalności zakresie unieszkodliwiania (załącznik II A) lub 

odzyskiwania (załącznik II B) odpadów w rozumieniu dyrektywy w sprawie odpadów 

(załącznik I) zaleŜy od uzyskania zezwolenia. Ustalenie to wymaga wyraźnego podkreślenia, 

gdyŜ wskazuje, Ŝe obowiązek legitymowania się stosownym zezwoleniem przez 

przedsiębiorców (zakłady) - w myśl dyrektywy w sprawie odpadów - dotyczy ściśle 

określonej działalności, tj. działalności polegającej na unieszkodliwianiu lub odzyskiwaniu 

odpadów.  

W związku z powyŜszym naleŜy przyjąć, Ŝe w zakresie innej działalności (niŜ wyŜej 

wskazana), a związanej z gospodarowaniem odpadami, co obejmuje zbieranie (gromadzenie, 

sortowanie, lub mieszanie odpadów do celów ich transportowania) i transportowanie 

odpadów, dyrektywa w sprawie odpadów nie wymaga od ustawodawcy krajowego 

wprowadzenia reglamentacji w postaci obowiązku uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorcę 
(zakład).  

 

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia 

 
Obowiązek uzyskania zezwolenia, który dotyczy wyłącznie działalności zakresie 

unieszkodliwiania (załącznik II A) lub odzyskiwania (załącznik II B) odpadów, nie ma 

charakteru bezwzględnego. Dyrektywa w sprawie odpadów stwarza moŜliwość zwolnienia z 

                                                 
29

 Powołana dyrektywa zastąpiła dyrektywę 75/442/ EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. 

WE L 194 z 25.07. 1975). 
30

 Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991. 
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tego obowiązku. Realizacja tej moŜliwości jest dopuszczalna pod warunkiem, Ŝe zachodzą 
łącznie następujące przesłanki: 

a) zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia nie narusza przepisów dyrektywy 

Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych; 

b) zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia dotyczy przedsiębiorców (zakładów) 

unieszkodliwiających swoje odpady we własnym zakresie w miejscu ich produkcji oraz 

przedsiębiorców (zakładów) zajmujących się odzyskiem odpadów, tj. działalnością określoną 
w załączniku II B (art. 11 ust. 1).  

PowyŜsze przesłanki wskazują, Ŝe zwolnieniem z obowiązku uzyskania zezwolenia, z 

zastrzeŜeniem powołanej wyŜej dyrektywy w sprawie odpadów niebezpiecznych, mogą być 
objęci: 

- po pierwsze, przedsiębiorcy (zakłady), którzy unieszkodliwiają swoje odpady we 

własnym zakresie w miejscu ich produkcji (powstania). Wyklucza to dopuszczalność 
zastosowania tego zwolnienia wobec przedsiębiorców (zakładów), których przedmiotem 

działalności jest unieszkodliwianie „obcych” odpadów. Innymi słowy, przedsiębiorcy 

(zakłady) zajmujący się unieszkodliwianiem „obcych” odpadów mogą wykonywać tego 

rodzaju działalność tylko na podstawie stosownego zezwolenia; 

- po drugie, przedsiębiorcy (zakłady), których przedmiotem działalności jest 

odzyskiwanie odpadów (załącznik II B).  

Spełnienie wskazanych przesłanek nie wyczerpuje jednak warunków, których 

zaistnienie stwarza ustawodawcy krajowemu moŜliwość zastosowania zwolnienia z 

obowiązku uzyskania zezwolenia. W myśl dyrektywy w sprawie odpadów zwolnienie z tego 

obowiązku stosuje się wyłącznie wtedy, gdy zachodzą dodatkowe przesłanki, a mianowicie: 

a) właściwe organy przyjęły ogólne zasady dotyczące kaŜdego rodzaju działalności (tj. 

działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów, ustanawiające rodzaje 

i ilości odpadów oraz warunki na podstawie, których dana działalność moŜe być zwolniona z 

obowiązku uzyskania zezwolenia (przyjęcie takich zasad łączy się z obowiązkiem 

powiadomienia Komisji Europejskiej), 

b) rodzaje i ilości odpadów oraz metody unieszkodliwiania lub odzysku są takie, Ŝe 

pozwalają na spełnienie warunków określonych w art. 4, tzn. odpady są odzyskiwane lub 

unieszkodliwiane bez zagroŜenia zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub 

metod, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu (art. 11 ust. 2). 

 

Gospodarowanie odpadami nieobjęte zezwoleniem  
 

Dyrektywa w sprawie odpadów określa sytuacje, w których zakłady lub 

przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami nie są objęte obowiązkiem 

uzyskania zezwolenia. Dotyczy to zakładów lub przedsiębiorstw:  

- zajmujących się zawodowo zbieraniem, tj. gromadzeniem, sortowaniem lub 

mieszaniem odpadów do celów ich transportowania (art. 1 lit. d), lub transportowaniem 

odpadów, 

- organizujących unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów w imieniu innych 

podmiotów, tj. sprzedawców i pośredników (art. 12).  

Powołane rozwiązania wskazują, Ŝe powyŜsza działalność nie podlega reglamentacji 

administracyjnej w postaci zezwolenia. W tej sytuacji ustawodawca krajowy jest zwolniony z 

prawnego obowiązku reglamentacji działalności w zakresie gospodarowania odpadami, jeŜeli 

gospodarowanie ogranicza się do zawodowego zbierania lub transportowania odpadów lub 

organizowania unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów w imieniu innych podmiotów. Z 

punktu widzenia przedsiębiorców (zakładów), które zajmują się tego rodzaju działalnością, 
oznacza to dopuszczalność podjęcia i wykonywania tej działalności bez zezwolenia, przy 
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czym kategoria tych przedsiębiorców (zakładów) podlega rejestracji przez właściwe organy 

krajowe.  

 

Propozycje zmian 
 

Zezwolenie na działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych zastąpiono 

obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. 

Likwidacja zezwolenia skutkuje obniŜeniem opłaty z 107 zł za uzyskanie zezwolenia 

na 15 zł za wpis do rejestru prowadzonego przez gminę (art. 7a ust. 2). 

Określone zostały warunki uchwalania przez radę gminy regulaminu świadczenia 

usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach (art. 7c). 

Konsekwencją zmian wprowadzonych w niniejszej ustawie jest zmniejszenie poziomu 

reglamentacji z zezwolenia przez działalność regulowaną. Działalność regulowana w 

zakresie wymienionych powyŜej usług jest poŜądana ze względu na obowiązek rejestracji 

(wynikający z dyrektywy o odpadach) oraz szczególne warunki świadczenia usług tego 

rodzaju. 

  

 

16. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty 

  

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 

r. Nr 136, poz. 857) określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza 

dentysty. 

 Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą 
wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, 

w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i 

rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a takŜe wydawaniu opinii i orzeczeń 
lekarskich. 

Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą 
wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych 

w poprzednim akapicie w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz 

okolic przyległych. 

Za wykonywanie zawodu lekarza uwaŜa się takŜe prowadzenie przez lekarza prac 

badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza 

lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych 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 (Dz. U. Nr 210, 

poz. 2135, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje 

się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 Okręgowa rada lekarska przyznaje, co do zasady, prawo wykonywania zawodu 

lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie, która: 

 1) jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niŜ Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 
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 2) posiada: 

a) dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyŜszą lub 

b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, 

spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii 

Europejskiej, wydany przez inne niŜ Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie dyplomów, świadectw i innych 

dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu 

lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie dyplomów, 

świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do 

wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, lub 

c) dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niŜ państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem Ŝe dyplom został uznany w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz Ŝe 

spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii 

Europejskiej; 

 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 4) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty; 

 5) wykazuje nienaganną postawę etyczną. 
 

Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty jest moŜliwe w ramach: 

 1) indywidualnej praktyki lekarskiej, 

 2) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 

 3) grupowej praktyki lekarskiej 

  

Wykonywanie wymienionej wyŜej praktyki jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

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

 

Lekarz moŜe wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną praktykę 
lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub 

indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, po uzyskaniu 

wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych 

specjalistycznych praktyk lekarskich, prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą 
ze względu na miejsce wykonywania praktyki. 

 

Jakkolwiek za uzasadnione z uwagi na ochronę bezpieczeństwa, zdrowia i Ŝycia 

pacjentów moŜna uznać wykonywanie praktyki przez lekarzy i lekarzy dentystów jako 

działalność regulowaną wymagającą wpisu do rejestru, to naleŜy ograniczyć liczbę 
dokumentów dołączanych do wniosku o wpis do rejestru. Wystarczające dla organu 

rejestrowego będzie oświadczenie osoby podejmującej praktykę, jako warunek wpisu do 

rejestru.  

 

Propozycje zmian 

 
 Wprowadzono zmiany korespondujące ze zmianami w ustawie o izbach lekarskich, 

które mają na celu zniesienie obligatoryjnej przynaleŜności do izb lekarskich (Wojskowej 

Izby Lekarskiej). Warunkiem podjęcia wykonywania zawodu będzie wpis do odpowiedniego 

rejestru. 
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Uchylono obowiązek  dołączania do wniosku o wpis do rejestru indywidualnych 

praktyk lekarskich lub indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich następujących 

dokumentów: 

 1) dokumentu potwierdzającego prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia, w 

którym ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna 

specjalistyczna praktyka lekarska; 

  2) dokumentu potwierdzającego prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia i środków 

łączności, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana 

dokumentacja medyczna, sprzęt medyczny, w przypadku gdy lekarz ma zamiar 

wykonywać indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną 
praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania; 

  3) opinii o spełnieniu warunków umoŜliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu 

określonych świadczeń zdrowotnych wydanej odpowiednio przez państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego albo wojskowego inspektora sanitarnego, 

właściwego ze względu na miejsce, w którym ma być wykonywana indywidualna 

praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska; 

  4) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (uchylono 50 ust. 9 pkt 

1-3 i 5, poniewaŜ stanowił on zbędne powielenie obowiązków informacyjnych 

określonych w art. 50 ust. 4-7. Zmiana polegająca na nadaniu nowego brzmienia art. 

50 ust. 13 ma charakter zmiany redakcyjnej dostosowującej do zmian z art. 50 ust. 9).  

 

Ograniczono liczbę dokumentów dołączanych do wniosku o wpis do rejestru w 

ramach grupowej praktyki lekarskiej. Zgodnie z propozycją wystarczające będzie załączenie 

kopii umowy spółki (zmiana polegająca na nadaniu nowego brzmienia art. 50a ust. 5). 

 

   Ujednolicono zasady wykonywania regulowanej działalności gospodarczej z 

przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności z art. 64 - 73 tej 

ustawy (zmiana polegająca na uchyleniu art. 50b ust. 1 – 1a). Obowiązująca ustawa o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty ustanawia niezgodny z przepisami u.s.d.g. termin na 

dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Według art. 67 ust. 1 u.s.d.g. organ jest 

obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni (w ustawie o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty termin ten wyniki 50 dni). Według u.s.d.g. (art. 67 ust. 2) 

przedsiębiorca moŜe rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu na piśmie organu 

jeŜeli organ nie dokonał wpisu w terminie, a od dnia złoŜenia wniosku upłynęło 14 dni (w 

ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty termin ten wynosi 60 dni od dnia złoŜenia 

wniosku).  

 

 Wprowadzone zmiany mają na celu zdjęcie z przedsiębiorców dublujących się 
obowiązków informacyjnych, co będzie skutkować, zmniejszeniem liczby wymaganych od 

przedsiębiorcy dokumentów oraz skróceniem terminów warunkujących podjęcie działalności 

gospodarczej w opisanym powyŜej zakresie. 

 

 

17. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym  
 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908, z późn. zm.) (dalej jako „ustawa – Prawo o ruchu drogowym”) reguluje zasady 

ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów 
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do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników 

ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego (art. 1 ust. 1).  

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym w ramach regulacji objętej jej przedmiotem 

zajmuje się problematyką działalności gospodarczej w zakresie: 

- produkcji tablic rejestracyjnych, która jest działalnością gospodarczą poddaną 
reglamentacji administracyjnej (art. 75a - 75b), 

- prowadzenia stacji kontroli pojazdów, która jest działalnością regulowaną w 

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

(art. 83 – 84a), 

- prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, która jest działalnością regulowaną w 

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

(art. 102 - 104), 

- prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, która jest działalnością 
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (art. 115f – 115l),  

- prowadzenia pracowni psychologicznej, która jest działalnością regulowaną w 

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

(art. 124a – 124b)., 

 

Zezwolenie jako przesłanka dopuszczalności produkcji tablic rejestracyjnych 
 

Zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym tablice rejestracyjne moŜe produkować 
przedsiębiorca po uzyskaniu zezwolenia marszałka województwa (art. 75 a ust. 1). Oznacza 

to, Ŝe podjecie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji tablic 

rejestracyjnych przez przedsiębiorcę podlega reglamentacji administracyjnej w postaci 

zezwolenia jako decyzji administracyjnej. Istotne jest przy tym, Ŝe ustawa – Prawo o ruchu 

drogowym definiuje pojęcie przedsiębiorcy produkującego tablice rejestracyjne. Analiza tej 

definicji pozwala przyjąć, Ŝe przedmiotem reglamentacji administracyjnej w postaci 

zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych objęto działalność gospodarczą w zakresie:  

a) produkcji tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi, 

b) produkcji tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych, 

c) tłoczenia numerów rejestracyjnych, 

d) produkcji lub sprowadzania z zagranicy, określonych przez ministra właściwego do 

spraw transportu, w drodze rozporządzenia, materiałów słuŜących do produkcji tablic 

rejestracyjnych. 

 

Organem właściwym do wydania zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych jest 

marszałek województwa. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony i wyłącznie wniosek 

przedsiębiorcy, który spełnia wymagania określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym 

(art. 75a ust. 1). Wśród tych wymagań znajdujemy wymóg, aby przedsiębiorca miał siedzibę 
lub miejsce zamieszkania na terytorium RP.  

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia (odmowy jego wydania) na produkcję tablic 

rejestracyjnych ma charakter decyzji związanej, gdyŜ przesłanki jej wydania (odmowy) są 
prawnie uchwytne (art. 75a ust. 3 i 5). Innymi słowy, marszałek województwa wydaje 

zezwolenie przedsiębiorcy, który łącznie spełnia łącznie wymagania przewidziane w ustawie 

– Prawo o ruchu drogowym, natomiast odmawia jego wydania w przypadku nie spełnienia 

jednego z tych wymagań. Identyczny charakter ma, co do zasady, decyzja o cofnięciu 

zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych, gdyŜ cofniecie zezwolenia następuje, jeŜeli 

przedsiębiorca przestaje spełniać jeden z warunków przyznania zezwolenia lub narusza 

przepisy w zakresie produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych (art. 75a ust. 9). 
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Prowadzenie pracowni psychologicznej 

 
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tego 

rodzaju działalność gospodarcza wymaga, co do zasady, uzyskania wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (art. 124a ust. 1). Organem 

właściwym do prowadzenia tego rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu 

na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa, przy czym 

gdy przedsiębiorca wykonuje działalność w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej 

w jednostkach organizacyjnych połoŜonych na obszarze róŜnych województw, wtedy jest 

obowiązany uzyskać wpis w odrębnych rejestrach na kaŜdą jednostkę organizacyjną (art. 

124a ust. 3 - 4).  

Pracownię psychologiczną moŜe prowadzić przedsiębiorca, który spełnia określone 

warunki. Większość tych warunków dotyczy wykonywania działalności w zakresie 

prowadzenia pracowni psychologicznej i nie ma charakteru warunków szczególnych, a 

niektóre z nich odnoszą się do przedsiębiorcy (art. 124a ust. 2). Pracownię psychologiczną 
moŜe prowadzić wyłącznie przedsiębiorca, którego siedziba lub miejsce zamieszkania 

znajduje się na terytorium RP.  

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną następuje 

na wniosek przedsiębiorcy. Dane objęte wnioskiem określa ustawa - Prawo o ruchu 

drogowym, przy czym wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie, którego 

formuła jest ustawowo określona (art. 124a ust. 5 - 6). Wzór wniosku o wpis do rejestru 

przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną określa w drodze rozporządzenia 

minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu - art. 125 pkt 4a). Przyjęte w tym zakresie rozwiązania nie nasuwają wątpliwości.  

 Potwierdzeniem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię 
psychologiczną jest zaświadczenie. Odmowa wpisu do rejestru następuje na zasadach 

określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w drodze decyzji 

administracyjnej, którą wydaje się w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej ze ściśle 

określonych przesłanek (art. 68 u.s.d.g.). Sprawia to, Ŝe decyzja o odmowie wpisu 

przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jako 

rejestru działalności regulowanej jest decyzją związaną. 
 

Prawo wspólnotowe a ustawa – Prawo o ruchu drogowym 

 
Ustawa – Prawo o ruchu drogowym dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 

(implementacji): 

1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliŜania ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich 

przyczep
31

, 

2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliŜania ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych 

lub leśnych
32

,  

3) dyrektywy 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy
33

, 

                                                 
31

 Dz. Urz. WE L 42 z 23.02. 1970, z późn. zm. 
32

 Dz. Urz. WE L 84 z 28.03. 1974, z późn. zm. 
33

 Dz. Urz. WE L 237 z 24.08. 1991, z późn. zm. 
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4) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliŜania 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów 

bezpieczeństwa w pojazdach poniŜej 3,45 tony
34

, 

5) dyrektywy 96/6/EWG z dnia 20 lutego 1992 r. w sprawie montowania i 

zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów 

silnikowych we Wspólnocie
35

,  

6) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych 

pojazdów kołowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne 

wymiary w ruchu kołowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciąŜenia 

w ruchu międzynarodowym
36

,  

7) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliŜania ustawodawstw 

państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów 

silnikowych i ich przyczep
37

,  

8) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas  i wymiarów 

niektórych kategoriach pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej dyrektywę 
70/156/EWG

38
, 

9) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów 

rejestracyjnych pojazdów
39

, 

10) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 

uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe
40

, 

11) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli 

przydatności do ruchu pojazdów uŜytkowych poruszających się we Wspólnocie
41

, 

12) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- 

lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę 92/61/EWG
42

. 

 

Propozycje zmian 

 
Analiza powyŜszych dyrektyw wskazuje, Ŝe ich przepisy nie mają zastosowania w 

zakresie kształtowania zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 

określonej w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. 

 

Działalność regulowaną w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej zastąpiono 

przez wpis do ewidencji psychologów. Dodatkowym skutkiem takiej zmiany jest  zniesienie 

opłaty za wpis do rejestru w wysokości 616 zł. 

Uchylenie rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia pracowni 

psychologicznej uzasadnia fakt, Ŝe warunki wykonywania tej działalności są typowe, a nie 

szczególne, a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, Ŝe działalnością 
regulowaną jest działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia 

szczególnych warunków, określonych przepisami prawa (art. 5 pkt 5 i art. 64 ust. 1).  

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym w zakresie prowadzenia pracowni 

psychologicznej nie zawiera rozwiązań prawnych, które kształtowałyby szczególne warunki 

wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie.  

                                                 
34

 Dz. Urz. WE L 373 z 31.12. 1991, z późn. zm. 
35

 Dz. Urz. WE L 57 z 02.03. 1992, z późn. zm. 
36

 Dz. Urz. WE L 235 z 17.09. 1996, z późn. zm. 
37

 Dz. Urz. WE L 46 z 17.023. 1997, z późn. zm. 
38

 Dz. Urz. WE L 233 z 25.08. 1997, z późn. zm. 
39

 Dz. Urz. WE L 138 z 01.06. 1999, z późn. zm. 
40

 Dz. Urz. WE L 187 z 20.07. 1999, z późn. zm. 
41

 Dz. Urz. WE L 203 z 10.08. 2000, z późn. zm. 
42

 Dz. Urz. WE L 124 z 09.05. 2002, z późn. zm. 
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Uchylono zezwolenie na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.  

Działalność w powyŜszym zakresie uzaleŜniono od obowiązku wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, przy zachowaniu najwaŜniejszych warunków szczegółowych dla 

tego rodzaju działalności. Jednocześnie wprowadzono przepis, zgodnie z którym wpis do 

rejestru nie podlega opłacie (projektowany art. 75a ust. 7).  

 

Reasumując, zmiany wprowadzone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym mają na 

celu zmniejszenie reglamentacji w dwóch obszarach: 

- prowadzenia pracowni psychologicznej (poprzez uchylenie podwójnej 

reglamentacji obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej i ewidencji 

psychologów), 

- produkcji tablic rejestracyjnych (poprzez zastąpienie zezwolenia mniej 

uciąŜliwą dla przedsiębiorcy formą reglamentacji w postaci rejestru działalności 

regulowanej). 

 

 

18. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
 

Stan obecny 

 
Ustawa określa m.in. zasady działalności zawodowej, której przedmiotem jest 

gospodarowanie nieruchomościami. 

Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami 

Rzeczoznawstwo majątkowe 

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez 

rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie. 

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe 

w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów przedmiotowej ustawy. 

Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba 

spełniająca warunki ustawowe nabywa prawo wykonywania zawodu.  

  Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności objętych 

rzeczoznawstwem. 

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie 

fizycznej, która: 

 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa 

gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, 

za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; 

 3) posiada wyŜsze wykształcenie magisterskie; 

 4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości; 

 5) odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości; 

 6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złoŜyła egzamin 

dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. 

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną 
przez pośredników na zasadach określonych w  ustawie. 

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję 
zawodową nadaną w trybie przepisów przedmiotowej ustawy.  

Z dniem wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami 

osoba  spełniająca ustawowe wymagania nabywa prawo wykonywania zawodu.  

 

Licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się 
osobie fizycznej, która: 

 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa 

gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, 

za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; 

 3) posiada wyŜsze wykształcenie; 

 4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; 

 5) odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

 

Zarządzanie nieruchomościami 

Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez 

zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie. 

Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w 

trybie przepisów przedmiotowej ustawy. 

Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osoba spełniająca 

warunki ustawowe nabywa prawo wykonywania.  

 

Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie 

fizycznej, która: 

 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa 

gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, 

za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; 

 3) posiada wyŜsze wykształcenie; 

 4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami; 

 5) odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

 

Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, 

pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w 

sprawach odpowiedzialności zawodowej 

 
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

nadaje uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencje zawodowe 

w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub licencje zawodowe w zakresie 

zarządzania nieruchomościami, osobom które spełniły wymogi określone  w ustawie. 

Spełnienie ustawowych wymogów stwierdza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w 

postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na koszt osób ubiegających się o 

nadanie uprawnień i licencji zawodowych. Koszty są pokrywane przez wniesienie opłaty za 

postępowanie kwalifikacyjne. 
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Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a takŜe 

licencji zawodowych pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości 

stwierdza się świadectwem. Odmowa nadania uprawnień i licencji zawodowych następuje w 

drodze decyzji. 

Osoby, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, podlegają wpisowi 

odpowiednio do centralnych rejestrów: rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie 

nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości na podstawie świadectw nadania tych 

uprawnień i licencji. 

Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie moŜe trwać 
krócej niŜ dwanaście miesięcy. 

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę 
majątkowego jest uzaleŜniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi: 

 1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "etapem wstępnym" - 300 

zł; 

 2) w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej "egzaminem": 

a) za część pisemną egzaminu - 550 zł, 

b) za część ustną egzaminu - 450 zł. 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat na rzeczoznawcę majątkowego wnosi w 

całości za etap wstępny i za egzamin. 

W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu 

wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 450 zł. 

W przypadku złoŜenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie 

art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wysokość opłaty za postępowanie 

kwalifikacyjne wynosi 300 zł. 

 Praktyka zawodowa dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami nie 

moŜe trwać krócej niŜ sześć miesięcy, z tym Ŝe liczba godzin przeznaczona na realizację 
programu praktyki nie moŜe być mniejsza niŜ dwieście. 

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na pośrednika w obrocie 

nieruchomościami i kandydata na zarządcę nieruchomości wynosi 400 zł. 

W przypadku złoŜenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie 

art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wysokość opłaty za postępowanie 

kwalifikacyjne wynosi 450 zł. 

Praktyka zawodowa dla kandydatów na zarządców nieruchomości nie moŜe trwać krócej 

niŜ sześć miesięcy, z tym Ŝe liczba godzin przeznaczona na realizację programu praktyki nie 

moŜe być mniejsza niŜ dwieście. 

 

Propozycje zmian 
 

Wobec powyŜszego w projekcie ustawy wprowadzono następujące zmiany: 

- wydłuŜeniu uległ termin w jakim ma nastąpić aktualizacja opłat z tytułu 

uŜytkowania wieczystego gruntu (obecnie aktualizacja opłaty następuje w cyklu 

rocznym, propozycja przewiduje dokonywanie aktualizacji nie częściej niŜ raz na 

trzy lata), 

- ustalono górną granicę stawki procentowej o jaką moŜe być podwyŜszona opłata 

roczna z tytułu uŜytkowania wieczystego (wysokość górnej granicy wynosi 50 % 

wysokości dotychczasowej opłaty rocznej), 
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- ułatwienia w dostępie do zawodu rzeczoznawcy majątkowego obejmujące: 

- skrócenie okresu wymaganej praktyki zawodowej z 12 do 6 miesięcy, 

- zmianę zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego polegającą na: 

• likwidacji wstępnego etapu postępowania egzaminacyjnego 

(obowiązujące przepisy dopuszczają daleko idącą uznaniowość Komisji 

Kwalifikacyjnej, co moŜe powodować ograniczenie dopuszczania do 

egzaminu zawodowego) – skutkuje to takŜe zniesieniem opłaty w 

wysokości 300 zł za tę część egzaminu, 

• osoba spełniająca wymagania formalne jest zawsze dopuszczana do 

egzaminu, 

• określenie w ustawie przejrzystych zasad przeprowadzania egzaminu, 

- otwarcie dostępu do wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami: 

-  zniesiono obowiązek uzyskania licencji zawodowej pośrednika i inne 

ustawowe wymagania ograniczające dostęp do wykonywania pośrednictwa, 

- wykonywanie tej działalności wymaga jedynie obowiązkowego ubezpieczenia 

OC, 

- na skutek likwidacji postępowania kwalifikacyjnego zniesiono opłatę 
egzaminacyjną w wysokości 400 zł, 

- określono w ustawie zasady dostępu do zawodu i egzaminowania dla zarządcy 

nieruchomości. 

 

 

19. Ustawa o usługach turystycznych 

 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dalej jako „ustawa o 

usługach turystycznych”) określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług 

turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a takŜe za granicą, jeŜeli umowy z 

klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 

1).  

 

Regulowana działalność gospodarcza 

 
Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz 

pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych 

jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Tego rodzaju działalność gospodarcza wymaga - co do zasady - uzyskania wpisu w rejestrze 

organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (art. 4 ust. 1). Organem prowadzącym 

ten rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w 

przypadku przedsiębiorcy zagranicznego (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej) - wybrany przez tego przedsiębiorcę marszałek województwa. W przypadku 

przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział z siedzibą na terytorium RP, organem 

właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na 

siedzibę oddziału (art. 7 ust. 1 – 2). 

Ustawa o usługach turystycznych określa warunki, które jest obowiązany spełniać 
przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez 

turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów oświadczenie 
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usług turystycznych (art. 5 i 6). Treść tych warunków jednoznacznie wskazuje, Ŝe mają one 

charakter warunków szczególnych wykonywania działalności gospodarczej. 

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, jako rejestru 

działalności regulowanej, następuje na wniosek przedsiębiorcy. Ustawa o usługach 

turystycznych określa dane objęte wnioskiem i wskazuje, Ŝe do wniosku dołącza się oryginał 

ściśle określonej umowy (zawarcie tej umowy jest jednym z warunków szczególnych)
43

 oraz 

oświadczenie, którego formuła jest ustawowo określona (art. 7 ust. 2 - 4).  

 Potwierdzeniem wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych jest zaświadczenie, które wydaje z urzędu marszałek województwa jako organ 

prowadzący rejestr. Odmowa wpisu do rejestru następuje na zasadach określonych w ustawie 

o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje 

się w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej ze ściśle określonych przesłanek (art. 68). 

Sprawia to, Ŝe decyzja o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych jako rejestru działalności regulowanej jest decyzją związaną. 
Marszałek województwa jako organ prowadzący rejestr organizatorów turystyki i 

pośredników turystycznych jest równieŜ właściwy w zakresie wydania decyzji o zakazie 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej objętej wpisem. Wydanie takiej 

decyzji jest dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach w ustawie o swobodzie 

działalności gospodarczej (art. 71). 

 

Prawo wspólnotowe a ustawa o usługach turystycznych  

 
Ustawa o usługach turystycznych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 

(implementacji) dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie 

zorganizowanych podróŜy, wakacji i wycieczek
44

.  

Celem powyŜszej dyrektywy (dalej jako „dyrektywa w sprawie zorganizowanych 

podróŜy, wakacji i wycieczek”) jest zbliŜenie przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących imprez turystycznych sprzedawanych 

lub oferowanych na sprzedaŜ na terytorium RP (art. 1).  

Imprezą turystyczną w rozumieniu dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróŜy, 

wakacji i wycieczek jest ustalona wcześniej kombinacja nie mniej niŜ dwóch z następujących 

usług sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaŜy w łącznej cenie, o okresie ich 

świadczenia dłuŜszym niŜ 24 godziny lub obejmującym nocleg: transport, zakwaterowanie 

oraz inne usługi turystyczne nie związane z transportem lub zakwaterowaniem stanowiące 

znaczącą część imprezy turystycznej (art. 2 pkt 1). Definicja tego pojęcia odpowiada definicji 

„imprezy turystycznej” zawartej w ustawie o usługach turystycznych (art. 3 pkt 2). 

Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróŜy, wakacji i wycieczek dotyczy relacji 

pomiędzy organizatorem (punktem sprzedaŜy detalicznej)
45

 a konsumentem
46

 przed 

zawarciem umowy i wynikających z umowy. Innymi słowy, dyrektywa w sprawie 

zorganizowanych podróŜy, wakacji i wycieczek reguluje kwestie, które odnoszą się do 

materiałów opisujących usługi składające się na imprezę turystyczną, informacji udzielanych 

konsumentowi, istotnych postanowień umowy czy zasad odpowiedzialności, co znajduje 

                                                 
43

 Art. 4 ust. 4 ustawy o usługach turystycznych.  
44

Dz. Urz. WE L 158 z 23.06. 1990. 
45

 W rozumieniu dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróŜy wakacji i wycieczek organizatorem jest 

podmiot, który zawodowo organizuje imprezy turystyczne i sprzedaje je lub oferuje na sprzedaŜ w sposób 

bezpośredni, jak i za pośrednictwem punktu sprzedaŜy detalicznej (art. 1 pkt 2), natomiast punktem sprzedaŜy 

detalicznej jest podmiot, który sprzedaje lub oferuje sprzedaŜ usług zestawionych przez organizatora w formie 

imprezy (art. 2 pkt 3). 
46

 Definicję konsumenta zawiera art. 2 ust. 4 dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróŜy wakacji i 

wycieczek. 
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swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy o usługach turystycznych dotyczących ochrony 

klienta (art. 11 – 19a).  

Oznacza to, Ŝe dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróŜy, wakacji i wycieczek 

nie znajduje zastosowania w kwestii zasad podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 

klientów w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych jako działalności 

regulowanej.  

 

Propozycje zmian 

 
Wprowadzono następujące zmiany: 

- zniesiono obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej dla 

organizatorów i pośredników turystycznych, co skutkuje likwidacją opłaty za 

wpis w wysokości 514 zł, 

- wykonywanie działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego 

wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia albo gwarancji bankowej oraz 

przedłoŜenia jej marszałkowi województwa, który prowadzi ewidencję tych 

umów,  

- Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych będzie 

gromadziła informacje o umowach ubezpieczenia albo gwarancji bankowej z 

obszaru wszystkich województw i będzie prowadzona przez ministra właściwego 

do spraw turystyki, na podstawie kopii dokumentów przekazywanych przez 

marszałków województw, 

- w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz 

pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych określonych ustawą marszałek województwa wzywa 

przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. W przypadku nie 

usunięcia powyŜszych naruszeń marszałek województwa wydaje decyzję o 

zakazie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizowania 

imprez turystycznych przez okres 3 lat, 

- wprowadzono ułatwienie w uzyskiwaniu uprawnień przewodnika turystycznego 

lub pilota wycieczek polegające na likwidacji obowiązku odbycia szkolenia 

teoretycznego i praktycznego. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem 

uprawnienia będzie moŜna uzyskać po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu 

egzaminu na przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 

- konsekwencją powyŜszych zmian jest uchylenie art. 22a, art. 24 – 24b oraz 

otwarcie dostępu dla przedsiębiorców  do organizacji szkoleń dla przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek (dostęp do organizacji szkoleń był dotychczas 

ograniczony poprzez obowiązek uzyskania decyzji). 

 

 

20. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych  

 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) określa: 

 1) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; 
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 2) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru; 

 3) zasady, tryb i terminy: 

a) zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, 

b) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, 

c) rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń 
chorobowego i wypadkowego, 

d) opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; 

 4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek; 

 5) zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

 6) organizację, zasady działania i finansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

 7) zasady działania Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz zasady zarządzania tym 

funduszem; 

7) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

 

Ubezpieczenia społeczne obejmują: 
 1) ubezpieczenie emerytalne; 

 2) ubezpieczenia rentowe; 

 3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa; 

 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

Przedsiębiorca odpowiada nie tylko za opłacanie składek własnych (art. 23 ust. 1) ale 

teŜ pobranie i wpłacenie pobranych składek od innych ubezpieczonych.  

W przypadku nieopłacenia przez płatnika składek w terminie, oprócz obowiązku 

zapłacenia odsetek w wysokości takiej samej jak od zaległości podatkowych, ZUS moŜe 

zgodnie z art. 24 ust. 1. nałoŜyć na płatnika „dodatkową opłatę” w wysokości do 100% 

nieopłaconych składek.  

W przypadku powstania zaległości z tytułu składek rodzi to moŜliwość nałoŜenia na 

przedsiębiorcę przez Zakład obowiązku zapłaty składek w wysokości do podwójnej ich 

wysokości, co niejednokrotnie powoduje pogorszenie juŜ i tak nie najlepszej sytuacji płatnika. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta z moŜliwości nałoŜenia opłaty dodatkowej 

celem nakłonienia płatnika do zapłaty zaległości. Wysokość opłaty jest uzaleŜniona od 

uznania Zakładu, co oznacza, Ŝe moŜe wynosić np. 5% , 15% lub 50% nieopłaconych 

składek. Co prawda od decyzji wymierzającej opłatę dodatkową przysługuje płatnikowi 

składek odwołanie do sądu, który przeprowadza kontrolę merytoryczną zasadności nałoŜenia 

opłaty dodatkowej, jednakŜe sąd bada kaŜdy przypadek indywidualnie i w tym samym stanie 

sprawy moŜliwe są róŜne rozstrzygnięcia.  

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ poddanie zaległych składek odsetkom od zaległości podatkowych 

tworzy dla przedsiębiorcy swoistą „karę”, gdyŜ odsetki te są wyŜsze (od 26 czerwca odsetki 

od zaległości podatkowych i nieopłaconych w terminach składek na ubezpieczenie społeczne 

wynoszą 15%) od odsetek ustawowych (od 15 października 2005 r. odsetki ustawowe 

wynoszą 11,5%).  

Zgodnie z art. 56 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (Dz. 

U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej 

stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym 

Banku Polskim (od 26 czerwca 2008 r. oprocentowanie kredytu lombardowego wynosi 

7,50%). Stawka odsetek za zwłokę ulega obniŜeniu lub podwyŜszeniu w stopniu 

odpowiadającym obniŜeniu lub podwyŜszeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu 

lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie. Przedsiębiorcy 

najczęściej popadają w zwłokę w zapłacie składek zusowskich w okresach gdy mają 
problemy z płynnością finansową. 
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W zakresie poboru i egzekucji składek, a takŜe zabezpieczenia składek zastosowanie 

mają przepisy art. 26 - 27 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które w wielu 

przypadkach odwołują się do przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.  

 

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych zawiera jednakŜe pewne specyficzne regulacje 

ograniczające moŜliwość umarzania składek, a takŜe odroczenia terminu ich płatności, i 

rozkładania na raty. 

W art. 28 ust. 2 wprowadza jest zasada, iŜ naleŜności z tytułu składek mogą być 
umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Wyjątek od tej zasady został 

wprowadzony po pewnym czasie przepisem art. 28 ust. 3a, ale dotyczy on wyłącznie 

naleŜności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących 

równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia i nie ma on zastosowania właściwie do 

pracodawców.  

Z kolei art. 29 ust. 1 stanowi, iŜ ZUS ze względów gospodarczych lub innych przyczyn 

zasługujących na uwzględnienie, moŜe na wniosek płatnika odroczyć termin płatności 

naleŜności z tytułu składek oraz rozłoŜyć naleŜności na raty, uwzględniając moŜliwości 

płatnicze dłuŜnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. JednakŜe zgodnie ze zdaniem 

drugim tego przepisu odroczenie terminu płatności moŜe dotyczyć jedynie naleŜności 

finansowanej przez płatnika składek, a nie przez ubezpieczonych. Ponadto art. 30 stanowi, iŜ 
do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje 

się art. 28 i 29.  

Ze względu na fakt, iŜ w obecnie obowiązującym systemie, to płatnicy składek w 

głównej mierze są odpowiedzialni za pobór i odprowadzenie do ZUS składek finansowanych 

przez ubezpieczonych, oznacza to, iŜ odroczenie naleŜności z tytułu składek oraz rozłoŜenie 

naleŜności na raty nie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne pobieranych przez płatnika 

z wynagrodzenia pracowników.  

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ przepisy dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne są dla 

przedsiębiorców wyjątkowo istotne, poniewaŜ zgodnie z art. 32 przepisy te stosuje się takŜe 

do innych składek. 

W obecnym stanie prawnym ustawodawca przewiduje, Ŝe naleŜności z tytułu składek, 

zarówno względem ZUS jak i od ZUS, ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat. Stanowi to 

istotne utrudnienie dla przedsiębiorców, którzy przez 10 lat pozostają w niepewności co do 

wygaśnięcia zobowiązania wobec ZUS. Wobec tego naleŜy wprowadzić bardziej racjonalny 

okres przedawnienia. Przepis ten rodzi takŜe uciąŜliwe obowiązki dla płatników. 

Obecnie dokumenty ubezpieczeniowe, np. kopie deklaracji rozliczeniowych i 

imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik jest 

zobowiązany przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania w formie dokumentu 

pisemnego lub elektronicznego. Rodzi to uciąŜliwe i kosztowne obowiązki dla 

przedsiębiorców i innych płatników. 

 

Propozycje zmian 
 

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzono następujące zmiany: 

1) ustanowiono prawo do wynagrodzenia dla płatników składek za wykonywanie zadań 
związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń 
z ubezpieczenia chorobowego (ustawodawca obciąŜając przedsiębiorców licznymi 

obowiązkami „płatników składek” nie przewidział dla nich praktycznie Ŝadnego 

wynagrodzenia, które chociaŜby częściowo pokrywało koszty wykonywania 

narzuconych zadań, 
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2) obniŜono maksymalną wysokości „dodatkowej opłaty” ze 100% do 30% 

niezapłaconych składek. NaleŜności z tytułu składek wobec ZUS oraz od ZUS, ulegają 
przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. 

Proponowane brzmienie art. 24 ust. 4 wychodzi naprzeciw obecnej sytuacji 

gospodarczej. Proponuje się takŜe zmianę art. 24 ust. 7, by rozwiązania w zakresie 

przedawnienia roszczeń zarówno wobec ZUS jak i od ZUS były symetryczne (zmiany 

w art. 24),  

3) wprowadzono moŜliwość odroczenia naleŜności z tytułu składek oraz rozłoŜenia 

naleŜności na raty (nie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne pobieranych przez 

płatnika składek z wynagrodzenia pracowników) - poprzez uchylenie w art. 29 ust. 1 

zdania drugiego, 

4) wprowadzono moŜliwość umorzenia przez ZUS, w sytuacjach nadzwyczajnych, w 

całości lub części dodatkowej opłaty naliczanej od niezapłaconych składek, jak 

równieŜ odsetek od nieopłaconych składek (zmiana treści art. 30), 

5) ustanowiono zryczałtowane wynagrodzenie dla płatników składek z tytułu 

terminowego wpłacania składek pobranych od ubezpieczonych na rzecz ZUS (naleŜy 

zauwaŜyć, iŜ przepisy Ordynacji podatkowej przewidują wynagrodzenie płatników z 

tytułu wpłacania podatków pobranych na rzecz budŜetu państwa, tak więc co do 

zasady brak takiego wynagrodzenia w odniesieniu do składek nie jest spójny 

systemowo, ani teŜ nie moŜe zostać uznany za rozwiązanie sprawiedliwe społecznie. 

Niestety wysokość wynagrodzenia dla płatników podatków (0,3% pobranej kwoty), 

często takŜe nie pokrywa w całości kosztów poboru. Z powyŜszych racji wydaje się 
zasadnym wprowadzenie instytucji wynagrodzenia płatnika składek pobieranych od 

innych ubezpieczonych. Projekt ustawy proponuje ustalenie wynagrodzenia w 

wysokości 0,3 % pobranych od ubezpieczonych i przekazanych w terminie Zakładowi 

składek (zmiana polegająca na dodaniu art. 32a)), 
 

Zmniejszenie sprawozdawczości i obowiązków zgłoszeniowych 
 

1) wydłuŜono terminy dla obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych z 7 do 14 dni 

((zmiany w art. 36 i 43 ustawy). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada 

na płatników składek liczne obowiązki. Płatnicy składek mają w szczególności 

obowiązki rejestracyjne, które moŜna podzielić na: 

a) dotyczące zgłoszenia płatnika składek w ZUS. Płatnicy składek zobowiązani są 
zarejestrować się w ZUS w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego 

pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie 

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby (art. 43 ust. 1 pkt 1). 

Ponadto na płatnikach spoczywa obowiązek zawiadomienia Zakładu o wszelkich 

zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 43 

- w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian (art. 44 ust. 1), 

b) dotyczące zgłoszenia ubezpieczonych w ZUS. Na płatnikach składek ciąŜy 

obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego zatrudnionych przez siebie osób - w terminie 7 dni od daty powstania 

obowiązku ubezpieczenia (36 ust. 2 i ust. 4) Zawiadomienia Zakładu o wszelkich 

zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu - w terminie 7 dni od 

zaistnienia tych zmian (art. 36 ust. 13).  

W powszechnej opinii, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców 

przewidziane ustawą terminy dla obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych, w 

przypadkach w których wynoszą 7 dni – są za krótkie. Za niewykonanie tych 

obowiązków w terminie groŜą kary grzywny, a często przedsiębiorcom będącym 

osobami fizycznymi, trudno wykonywać te obowiązki z racji prowadzenia bieŜącej 
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działalności gospodarczej. Wobec powyŜszego zasadne wydaje się przedłuŜenie ww. 

terminów do 14 dni.),  

2) zniesiono comiesięczny obowiązek informowania na piśmie pracowników w formie 

imiennych raportów m. in.: o składkach, jakie przedsiębiorcy odprowadzili za nich do 

ZUS i NFZ. Informacje zawarte w raportach płatnik składek będzie przekazywał 

ubezpieczonemu, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego, na piśmie 

lub za zgodą ubezpieczonego w formie elektronicznej w celu ich weryfikacji (na 

płatnikach składek spoczywa takŜe obowiązek przechowywania przez okres 10 lat od 

dnia przesłania do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu 

pisemnego lub elektronicznego, kopii złoŜonych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te 

dokumenty. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie 

deklarację rozliczeniową (art. 47 ust. 2).  Płatnik składek ma takŜe obowiązek 

przekazania ubezpieczonemu informacji za kaŜdy miesiąc kalendarzowy, w którym 

był zwolniony z obowiązku przedkładania imiennego raportu miesięcznego do 

Zakładu (art. 41 ust 8).  

Dotkliwym, w szczególności dla średnich i duŜych przedsiębiorców jest comiesięczny 

obowiązek informowania na piśmie pracowników w formie imiennych raportów m. 

in.: o składkach, jakie przedsiębiorcy odprowadzili za nich do ZUS i NFZ. 

Przedsiębiorcy najczęściej w tym celu posługują się przygotowanymi przez ZUS 

drukami ZUS RMUA (art. 41 ust 8 i 9). Konieczność przedstawiania tych informacji 

w formie papierowej przekłada się, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zatrudniających 

znaczną liczbę pracowników, na bardzo znaczne koszty związane z przygotowaniem i 

drukiem formularzy ZUS RMUA oraz z indywidualnym dostarczeniem ich 

poszczególnym pracownikom, 

3) Zmiana w art. 47 wprowadza 5 letni okres przechowywania kopii deklaracji 

rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących 

te dokumenty od dniach przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki 

organizacyjnej ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.  
 

Konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 

jest wprowadzenie w art. 46 przepisu przejściowego, zgodnie z którym informację roczną 
sporządza się po raz pierwszy w roku 2011 (roku następującym po roku wejścia w Ŝycie 

ustawy). 

 

21. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne. 
 

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 w tabeli „Część II. 
Usługi w zakresie handlu detalicznego Ŝywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz 

kwiatami” polegającej na objęciu moŜliwością rozliczania się w formie karty podatkowej 

równieŜ działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 bądź 5 pracowników. Na podstawie 

obowiązujących przepisów w zakresie handlu detalicznego Ŝywnością, w tym owocami i 

warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi przedsiębiorcy mają moŜliwość skorzystania 

z karty podatkowej jeśli zatrudniają maksymalnie 3 pracowników. Przepis w obecnym 

brzmieniu utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, gdyŜ w praktyce pracodawca 

moŜe zatrudnić na jedną zmianę dwóch pracowników, ale jeśli chce skorzystać z rozliczenia 

na podstawie karty podatkowej na kolejną zmianę moŜe zatrudnić juŜ tylko najwyŜej jednego 

pracownika. Działalność w branŜy handlowej jest specyficzna - charakteryzuje się 
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natychmiastowym wykonaniem danej czynności – sprzedaŜą, wydaniem towaru, dlatego 

moŜliwość zatrudnienia co najmniej dwóch pracowników na poszczególnych zmianach 

usprawni funkcjonowanie podmiotu gospodarczego.  

PodwyŜszenie limitu do 5 zatrudnionych umoŜliwi zorganizowanie dwóch zmian 

składających się z co najmniej dwóch pracowników kaŜda i poprawi organizację pracy w 

podmiocie, bez konieczności rezygnowania przez przedsiębiorcę z rozliczania się w formie 

karty podatkowej. Zmiana powinna zatem znacząco ułatwić prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 

 

22. Ustawa – Kodeks spółek handlowych 

 

Stan obecny 

Wzmocnienie i utrzymanie pozycji na rynku krajowym oraz rozwój międzynarodowy 

wymusza od firm budowę złoŜonych struktur gospodarczych (koncernów, holdingów), które 

aby efektywnie funkcjonować i skutecznie konkurować, muszą działać na podstawie 

przejrzystych i jednoznacznych regulacji prawnych zapewniających elastyczność działania. 

 

Obecny stan prawny w Polsce w sposób incydentalny reguluje zasady funkcjonowania 

grup kapitałowych.  

Co więcej – nie rozwiązuje problemów związanych z funkcjonowaniem złoŜonych 

organizmów gospodarczych poddanych jednolitemu kierownictwu. Zasadniczą przeszkodę 
stanowi brak definicji grupy kapitałowej, rozumianej jako zorganizowana struktura 

gospodarcza, mogąca występować w obrocie gospodarczym jako całość. Przepisy róŜnych 

ustaw odnoszą się do pojęcia koncernu czy grupy kapitałowej, ale najczęściej dotyczą 
negatywnych skutków funkcjonowania na rynku tego typu podmiotów. 

Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (KSH) w tym zakresie 

ograniczają się do wprowadzenia pojęcia umowy o zarządzanie, tj. umowy między spółką 
dominującą a spółką zaleŜną przewidującej zarządzanie spółką zaleŜną lub przekazywanie 

zysku przez taką spółkę. 
Art. 7 KSH jest regulacją „szczątkową” i nie zawiera wyczerpujących odpowiedzi na 

pytania, jakie pojawiają się w związku z zarządzaniem grupą spółek, odpowiedzialnością i 

ryzykami. Brak wyodrębnionej w KSH definicji grupy kapitałowej komplikuje dodatkowo 

fakt, Ŝe grupa kapitałowa pojawia się w innych regulacjach prawnych, które odnoszą się do 

przepisów dotyczących m.in. rachunkowości, ochrony konkurencji i konsumentów, oferty 

publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu czy teŜ spółek publicznych. Skoro status funkcjonujących w polskiej 

rzeczywistości gospodarczej grup kapitałowych (zwanych niekiedy potocznie koncernami) 

nie jest jednoznacznie uregulowany, jak je zatem nazwać? 

Definicję spółki dominującej i zaleŜnej zawiera na uŜytek prawa spółek handlowych 

przepis art. 4 § 1 pkt 1 KSH, który w ustaleniu stosunku dominacji i zaleŜności wychodzi 

poza kryterium większości kapitałowej spółki dominującej w spółce zaleŜnej, przyjmując 

takŜe kryterium nominacyjne (moŜliwość powoływania większości składu osobowego 

organów zarządzających spółki zaleŜnej) czy kryterium wywierania decydującego wpływu na 

działalność tej ostatniej spółki. Tym samym prawo holdingowe nie moŜe być sprowadzone 

wyłącznie do relacji kapitałowych (grupy kapitałowej) między spółką dominującą 
(holdingową) a jej spółkami zaleŜnymi (parterowymi), mimo Ŝe w praktyce takie powiązanie 

kapitałowe zawsze istnieje w mniejszym bądź większym stopniu. 

Odnosząc się do sposobu funkcjonowania grupy kapitałowej, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe jej 

istota polega na pogodzeniu realizacji interesu gospodarczego całej grupy z zapisami prawa, 
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chroniącymi interesy gospodarcze indywidualnych podmiotów wchodzących w jej skład. 

Takie ujęcie w sposobie funkcjonowania grupy powoduje, Ŝe skutki biznesowej integralności 

grupy kapitałowej prowadzą do podwaŜenia jednej z podstawowych zasad prawa spółek 

kapitałowych, jaką jest odrębność cywilnoprawna członków grupy kapitałowej. Przyjmuje się 
bowiem, Ŝe konsekwencją odrębności cywilnoprawnej spółki kapitałowej jest jej zarówno 

prawna, jak i gospodarcza (ekonomiczna, biznesowa) autonomia. 

Ustawodawca często traktuje holding (grupę spółek) jako jeden organizm 

gospodarczy, mimo Ŝe stanowią go odrębne podmioty prawne. Wyrazem tego jest obowiązek 

sporządzenia jednego sprawozdania finansowego dla jednostek powiązanych (art. 55 – 63d 

ustawy o rachunkowości), funkcjonowanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami 

krajowymi działającymi w holdingu (art. 141f – art. 141l Prawa bankowego) czy wspólne 

opodatkowanie tzw. podatkowej grupy kapitałowej (art. 1a ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych). 

W świetle prawa polskiego spółka dominująca nie odpowiada za zobowiązania spółki 

zaleŜnej zgodnie z teorią wyłącznej odpowiedzialności spółki kapitałowej. Jednym z 

fundamentalnych problemów prawa grup spółek jest wprowadzenie podstawy prawnej i 

przesłanek bezpośredniej odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki 

zaleŜnej wobec wierzycieli spółki zaleŜnej. Skoro spółka dominująca takiej 

odpowiedzialności nie ponosi, to nie jest jasne, dlaczego w umowie o zarządzanie lub 

przekazywanie zysku naleŜałoby wprowadzać klauzule wyłączające lub ograniczające taką 
odpowiedzialność.  

NaleŜy takŜe zauwaŜyć iŜ, pojęcie grupy kapitałowej jest roŜnie rozumiane w 

poszczególnych systemach prawnych. Wynika to z faktu, Ŝe problematyka prawa grup 

kapitałowych naleŜy do najbardziej złoŜonych i skomplikowanych zagadnień współczesnego 

prawa spółek. Cechą wspólną wszystkich proponowanych ujęć grupy kapitałowej jest 

dostrzeŜenie, Ŝe stanowi ona faktycznie jeden organizm gospodarczy niemający 

podmiotowości (osobowości prawnej), który tworzą odrębne (autonomiczne) prawnie spółki 

kapitałowe powiązane przez fakt podporządkowania organizacyjnego spółce-matce. Spółka-

matka pełni rolę „mózgu” całej grupy kapitałowej, określając strategię całej grupy 

kapitałowej i tworzących ją spółek wraz ze wskazaniem środków wdraŜania tej strategii. W 

tym sensie grupę kapitałową moŜna określić jako zgrupowanie spółek „dowodzone” przez 

spółkę-matkę ukierunkowane na osiąganie celów definiowanych dla całej grupy i jej 

poszczególnych członków przez spółkę-matkę. Istota zagadnienia związanego z 

unormowaniem skutków prawnych działania grup kapitałowych polega na tym, Ŝe skutki 

ekonomicznej (biznesowej) integralności grupy kapitałowej prowadzą do podwaŜenia jednej z 

podstawowych zasad prawa spółek kapitałowych, jaką jest odrębność cywilnoprawna 

członków grupy kapitałowej. 

Przyjmuje się bowiem, Ŝe konsekwencją odrębności cywilnoprawnej spółki 

kapitałowej jest jej zarówno prawna, jak i gospodarcza (ekonomiczna, biznesowa) autonomia. 

Uznanie prawnej i gospodarczej (ekonomicznej, biznesowej) autonomii spółki kapitałowej 

prowadzi do stwierdzenia, Ŝe kaŜda spółka kapitałowa ma własny, w pełni autonomiczny 

interes determinowany celem jej działania. 

 

Propozycje zmian 

 

Projektowana zmiana KSH odpowiada więc na wskazane powyŜej problemy: 

a) w jaki sposób egzekwować realizację strategii grupy kapitałowej przez spółki zaleŜne, 

szczególnie w tych aspektach, w których ta strategia nie jest w pełni spójna z interesem spółki 

zaleŜnej? 
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b) czy spółka-matka odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce zaleŜnej lub za jej 

zobowiązania powstałe w wyniku wykonania jej poleceń? 

c) czy dopuszczalne jest „przenoszenie” kompetencji organu spółki zaleŜnej na określony 

organ jednostki dominującej? 

d) czy członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółki zaleŜnej, którzy stosują się do 

niekorzystnych dla tej spółki „wiąŜących poleceń” spółki dominującej, działają sprzecznie z 

prawem? 

e) jak powinna wyglądać wymiana informacji między spółką-matką i spółką zaleŜną oraz 

pomiędzy spółkami zaleŜnymi w ramach grupy kapitałowej, bez naraŜania się na zarzut 

działania sprzecznego z prawem? 

Projektowana regulacja w swoich przepisach szczegółowych zawiera, iŜ zgrupowanie 

spółek powinno : 

- wyraźnie legitymizować wspólny interes grupy kapitałowej, 

- wyraźnie stanowić, Ŝe powołanie się na interes grupy przez spółki z grupy moŜe 

nastąpić wyłącznie pod warunkiem ujawnienia w rejestrze poszczególnych spółek z 

grupy faktu przynaleŜności do grupy i jej struktury, 

- uwzględniać ochronę interesów wierzycieli i udziałowców mniejszościowych. 

 

Ochrona wierzycieli i udziałowców mniejszościowych byłaby oparta na wdroŜeniu 

zasady jawności i przejrzystości działania grupy kapitałowej. Ponadto, w razie braku 

odmiennej umowy między spółką dominującą a udziałowcem mniejszościowym spółki 

zaleŜnej – przyznanie udziałowcom mniejszościowym spółek zaleŜnych ustawowego prawa 

„wyjścia” ze spółki w określonym czasie. Prawo „wyjścia” ze spółki zaleŜnej byłoby 

realizowane w drodze Ŝądania przez udziałowca (akcjonariusza) mniejszościowego nabycia 

jego udziałów (akcji) w spółce zaleŜnej w drodze zapłaty gotówkowej lub w drodze 

„wymiany” tych udziałów (akcji) na udziały (akcje) w spółce dominującej. W tym drugim 

przypadku udziałowiec (akcjonariusz) mniejszościowy miałby zapewnioną „obecność” w 

spółce, której celem jest budowanie wartości dla jej udziałowców (akcjonariuszy). W razie 

nieskorzystania z tego uprawnienia udziałowiec mniejszościowy podlegałby ochronie na 

zasadach ogólnych z zastrzeŜeniem, Ŝe uzasadnione powoływanie się na interes grupy 

chroniłoby przed zarzutem działania na szkodę spółki zaleŜnej i udziałowca 

mniejszościowego. Spółka dominująca miałaby zapewnione prawo do sprawowania 

bezpośredniej, indywidualnej kontroli wszystkich spółek tworzących grupę (bezpośrednio i 

pośrednio od niej zaleŜnych, a więc takŜe tzw. spółek wnuczek i prawnuczek). 

 
Warunkiem dalszego rozwoju i umacniania pozycji firm polskich na rynkach 

zagranicznych jest wprowadzenie uregulowań prawnych pozwalających na bardziej 

efektywne i elastyczne zarządzanie zgrupowaniami spółek, co wpłynie pozytywnie na 

wizerunek krajowych spółek w oczach inwestorów i emitentów, poprawę konkurencyjności i 

wzrost ich wartości. 

 

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową 
 
 Obecnie system prawa polskiego nie przewiduje transformacji przedsiębiorcy – osoby 

fizycznej w inną formę organizacyjną, przy zachowaniu wszelkich przywilejów, praw i 

obowiązków, które przysługiwały uprzednio przedsiębiorcy przekształconemu. Rodzi to 
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ogromne trudności, a często po prostu straty przedsiębiorstw, które przenoszą się na straty 

budŜetu. 

Proponowane rozwiązania mają na celu wypełnienie swoistej systemowej luki prawnej 

i umoŜliwić przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu 

działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanemu) przekształcenie w spółkę 
kapitałową (spółkę przekształconą). 

Przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki 

do rejestru. Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśli przedsiębiorcę 
przekształcanego z ewidencji działalności gospodarczej.  

Istotny jest fakt, iŜ spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i 

obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, a zatem zostanie zachowana ciągłość zezwoleń, 
koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. 

Przedsiębiorca przekształcany stanie się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki 

przekształconej. 

 

Do przekształcenia przedsiębiorcy niezbędne będzie: 

1) sporządzenie w formie aktu notarialnego planu przekształcenia przedsiębiorcy 

zawierającego co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy 

przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu 

przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta;  

2) złoŜenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, które 

powinno określać: typ spółki, w jaki przedsiębiorca przekształcany zostaje 

przekształcony, wysokość kapitału zakładowego, nazwiska i imiona członków zarządu 

spółki przekształconej;  

3) powołania członków organów spółki przekształconej; 

4) podpisania aktu załoŜycielskiego (statutu) spółki przekształconej; 

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy z 

ewidencji działalności gospodarczej. 

 

 Plan przekształcenia naleŜy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie 

poprawności i rzetelności. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy 

przekształcanego wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego 

rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd moŜe wyznaczyć dwóch albo większą 
liczbę biegłych.  

Przedsiębiorca przekształcany odpowiada wobec osób trzecich za szkody wyrządzone 

działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, chyba Ŝe nie ponosi winy. 

 

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnosi przedsiębiorca przekształcony.  

 

Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu 

spółki przekształconej. 

 

Przedsiębiorca przekształcany będzie odpowiadać za zobowiązania przedsiębiorcy 

powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, licząc tego dnia. 
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23. Ustawa o giełdach towarowych 
 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (dalej jako „ustawa o 

giełdach towarowych”) reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami 

giełdowymi, w tym równieŜ zasady tworzenia, ustrój organizacyjny i działalność giełd 

towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, działalność maklerów giełd towarowych, 

działalność towarowych domów maklerskich oraz nadzór nad tymi instytucjami. 

  Ustawa o giełdach towarowych poddaje reglamentacji administracyjnej w postaci 

zezwolenia jako decyzji administracyjnej: 

a) prowadzenie giełdy towarowej,  

b) prowadzenie działalności maklerskiej.  

 

Zezwolenie jako przesłanka prowadzenia giełdy towarowej 
 

W myśl ustawy o giełdach towarowych prowadzenie giełdy towarowej wymaga 

uzyskania zezwolenia (art. 7 ust. 1). Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia moŜe wystąpić 
spółka akcyjna, gdyŜ giełda towarowa moŜe być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną 
(art. 5 ust. 1). Minimalną wysokość kapitału zakładowego spółki prowadzącej giełdę określa 

ustawa o giełdach towarowych (art. 5 ust. 5 i 6). 

Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej wydaje minister właściwy do spraw 

instytucji finansowych na wniosek zainteresowanej spółki akcyjnej, który wymaga 

zaopiniowania przez Komisję (art. 7 ust. 1). Istotne jest przy tym, Ŝe z punktu widzenia treści 

opinia Komisji nie wiąŜe ministra właściwego do spraw instytucji finansowych jako organu 

właściwego do wydania zezwolenia, chociaŜ jako forma wyraŜenia stanowiska jest 

koniecznym elementem prawnej procedury wydawania zezwolenia na prowadzenie giełdy 

towarowej.  

Treść wniosku o wydanie zezwolenia określa ustawa o giełdach towarowych, przy 

czym do wniosku naleŜy dołączyć statut spółki akcyjnej, regulamin giełdy oraz analizę 
ekonomiczno-finansową moŜliwości prowadzenia giełdy w okresie co najmniej 3 lat, a 

przypadku utworzenia giełdowej izby rozrachunkowej (moŜe być to wyłącznie spółka 

akcyjna) takŜe dokumenty określone w ustawie o giełdach towarowych (art. 7 ust. 3). 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych wydając zezwolenie na prowadzenie 

giełdy towarowej zatwierdza zarazem statut spółki akcyjnej i regulamin giełdy oraz regulamin 

giełdowej izby obrachunkowej (art. 7 ust. 4).  

Na marginesie naleŜy dodać, Ŝe zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej, na 

której przedmiotem obrotu są prawa majątkowe, których cena zaleŜy bezpośrednio lub 

pośrednio od kursów walut i stóp procentowych (bądź zezwolenie na dopuszczenie do obrotu 

na istniejącej giełdzie tych praw majątkowych) wydaje się pod warunkiem utworzenia, z 

udziałem wnioskodawcy (ubiegającego się o zezwolenie) jako załoŜyciela i akcjonariusza, 

giełdowej izby obrachunkowej i podjęcia przez te izbę działalności w określonym terminie 

(art. 14 ust. 1). 

Odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie giełdy następuje, jeŜeli z analizy 

wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, Ŝe spółka akcyjna ubiegająca się o 

zezwolenie moŜe prowadzić działalność w sposób nienaleŜycie zabezpieczający interesy 

uczestników obrotu towarami giełdowymi lub zagraŜający bezpieczeństwu obrotu towarami 

giełdowymi (art. 8). Natomiast cofnięcie zezwolenia moŜe nastąpić, gdy spółka akcyjna 

prowadzi giełdę z naruszeniem prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza 

interesy uczestników obrotu (art. 24).  
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Z prawnego punktu widzenia zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej jako 

decyzja administracyjna ma charakter uznaniowy, co jednoznacznie przesądzają przesłanki 

odmowy wydania zezwolenia, które są mało uchwytne prawnie, a tym samym podlegają 
swobodnej ocenie.  

 

Zezwolenie jako przesłanka prowadzenia działalności maklerskiej 
 

Zgodnie z ustawą o giełdach towarowych działalność maklerska moŜe być 
prowadzona wyłącznie przez towarowy dom maklerski chyba, Ŝe niniejsza ustawa stanowi 

inaczej (art. 37 ust. 1). Towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy o giełdach 

towarowych jest spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na 

terytorium RP, która prowadzi działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi 

(art. 2 pkt 8). Prowadzenie tej działalności – co do zasady – podlega reglamentacji 

administracyjnej w postaci zezwolenia jako decyzji administracyjnej. Wynika to wprost z 

ustawy o giełdach towarowych, która stanowi, Ŝe prowadzenie działalności maklerskiej przez 

towarowy dom maklerski wymaga zezwolenia Komisji, wydanego na wniosek 

zainteresowanego podmiotu (art. 38 ust. 1). Dotyczy to przy tym działalności, która obejmuje 

wykonywanie czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi, polegających na: 

- oferowaniu w obrocie giełdowym towarów giełdowych jako praw majątkowych, 

których cena zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku 

rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji 

zanieczyszczeń, oraz jako praw majątkowych, których cena zaleŜy bezpośrednio lub 

pośrednio od kursów walut i stóp procentowych; 

- nabywaniu lub zbywaniu towarów giełdowych na cudzy rachunek na zasadach 

określonych w art. 38b ustawy o giełdach towarowych, w tym dokonywaniu rozliczeń 
transakcji zleceniodawców, 

- prowadzeniu rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z 

wyłączeniem oznaczonych co do gatunku rzeczy; 

- doradztwie w zakresie obrotu giełdowego; 

- zarządzaniu cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie; 

- pośrednictwie w nabywaniu lub zbywaniu tworów giełdowych jako praw 

majątkowych, których cena zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co 

do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji 

lub emisji zanieczyszczeń, oraz jako praw majątkowych, których cena zaleŜy bezpośrednio 

lub pośrednio od kursów walut i stóp procentowych, w obrocie na zagranicznych giełdach 

towarowych (art. 38 ust. 1 i 2). 

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej jako decyzja administracyjna, 

jest wydawane wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 38 ust. 1). Treść 
wniosku oraz dokumenty, które naleŜy dołączyć do wniosku, określa ustawa o giełdach 

towarowych (art. 39 ust. 1 - 2). Komisja jest obowiązana rozpoznać wniosek o zezwolenie na 

prowadzenie działalności maklerskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jego złoŜenia chyba, Ŝe 

zaŜąda przedstawienia dodatkowych danych od wnioskodawcy, gdyŜ wtedy do tego terminu 

nie wlicza się okresów oczekiwania na przedstawienie tych danych (art. 40 ust. 1 – 2 w 

związku z art. 39 ust. 3). Zezwolenie, obok typowych elementów decyzji administracyjnej, 

zawiera treści, które wskazuje ustawa o giełdach towarowych, w tym dozwolone czynności 

oraz wymaganą do ich wykonywania liczbę maklerów towarów giełdowych (art. 40 ust. 3).  

Odmowa wydania zezwolenia, a tym samym wydanie decyzji negatywnej następuje, 

gdy zaistnieją ustawowo określone przesłanki (art. 41). Wśród tych przesłanek są przesłanki 

mało uchwytne treściowo, a tym samym podlegające swobodnej ocenie ze strony Komisji. 

Sprawia to, Ŝe decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej naleŜy 
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do kategorii decyzji uznaniowych. Identyczny charakter mają decyzje w sprawie cofnięcia 

zezwolenia, ograniczenia zakresu dozwolonych czynności oraz nałoŜenia kary pienięŜnej. 

Decyzje takie Komisja moŜe podjąć, gdy towarowy dom maklerski narusza przepisy prawa, 

nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, nie 

przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy klientów. Zaistnienie jednego z tych 

powodów stwarza równieŜ moŜliwość podjęcia przez Komisję - na zasadzie uznania 

administracyjnego - decyzji o cofnięciu zezwolenia i nałoŜeniu kary pienięŜnej albo decyzji o 

ograniczeniu zakresu dozwolonych czynności, które są określone w zezwoleniu, i nałoŜeniu 

kary pienięŜnej, przy czym wydanie takich decyzji jest dopuszczalne po przeprowadzeniu 

rozprawy administracyjnej (art. 43).  

 

Dopuszczalność prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia (zwolnienie z 

obowiązku uzyskania zezwolenia z mocy prawa) 

 

Obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej nie ma 

charakteru bezwzględnego. Zgodnie z art. 50a w związku z art. 38 ust. 1 ustawy o giełdach 

towarowych prowadzenie ściśle określonej działalności maklerskiej przez spółki handlowe, 

które nie są towarowymi domami maklerskimi, nie wymaga uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie tej działalności. Dotyczy to wyłącznie działalności maklerskiej, która obejmuje 

wykonywanie czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi, polegających na 

nabywaniu lub zbywaniu towarów giełdowych na cudzy rachunek na zasadach określonych w 

art. 38b ustawy o giełdach towarowych, w tym dokonywaniu rozliczeń transakcji 

zleceniodawców oraz na doradztwie w zakresie obrotu giełdowego, o ile odnosi się to do 

obrotu rzeczami oznaczonymi co do gatunku jako towarami giełdowymi.  

 

Propozycje zmian 
 

Prowadzenie giełdy towarowej jest moŜliwe wyłącznie przez spółkę akcyjną po 

uzyskaniu zezwolenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na wniosek 

zainteresowanej spółki akcyjnej, który wymaga zaopiniowania przez Komisję. Zezwolenie to 

jako decyzja administracyjna ma charakter uznaniowy. Prowadzenie działalności maklerskiej 

przez towarowy dom maklerski wymaga zezwolenia, którą wydaje Komisja na rzecz 

zainteresowanego podmiotu. Spośród osób zagranicznych działalność maklerską w zakresie 

obrotu towarami giełdowymi na terytorium RP moŜe prowadzić wyłącznie zagraniczna osoba 

prawna, która taką działalność wykonuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przy 

czym moŜe to czynić jedynie za pośrednictwem oddziału z siedzibą na terytorium RP oraz po 

uzyskaniu stosownego zezwolenia.  

 

Prawo wspólnotowe nie nakłada na ustawodawcę krajowego obowiązku poddania 

reglamentacji administracyjnej (w postaci zezwolenia) działalności objętej zakresem 

ustawy o giełdach towarowych.  
 

Wobec powyŜszego wprowadzono następujące zmiany do ustawy: 

- zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej zastąpiono zgłoszeniem 

Komisji Nadzoru Finansowego; 

- KNF dokonuje następczej kontroli spełniania warunków wykonywania 

działalności, a w przypadku stwierdzenia naruszeń wzywa do ich usunięcia w 

wyznaczonym terminie. W przypadku nie usunięcia naruszeń Komisja moŜe 

podjąć decyzję o: 

1) zakazie wykonywania działalności maklerskiej przez okres 3 lat, albo 
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2) o ograniczeniu zakresu dozwolonych czynności, albo 

3) nałoŜeniu kary pienięŜnej do wysokości 500.000 zł. 

 

 

24. Ustawa o wyścigach konnych 
 

Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych  przewiduje ograniczenia w 

stosunku do pięciu kategorii podmiotów: 

- organizatorów wyścigów konnych (organizator wyścigów konnych - podmiot, który 

został wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie organizowania wyścigów 

konnych, art. 2 ust 4 ustawy), 

- osób kierujących stajnią wyścigową, 

- trenerów (trener - osoba fizyczna przygotowująca konie do udziału w gonitwach, 

która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, art. 2 ust. 7 ustawy), 

- jeźdźców (powoŜących) (jeździec (powoŜący) - osoba fizyczna dosiadająca 

(powoŜąca) konia w gonitwie, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych na dosiadanie (powoŜenie) koni, art. 2 ust. 8 ustawy), 

- sędziów wyścigowych (sędzia wyścigowy - osoba fizyczna sprawująca nadzór nad 

prawidłowością przeprowadzania gonitw jako członek komisji technicznej, komisji 

odwoławczej albo sędzia techniczny, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu 

Wyścigów Konnych, art. 2 ust 9 ustawy). 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w większości w/w przypadków, ograniczenia działalności 

gospodarczej – wbrew dyspozycji art. 22 Konstytucji – wprowadzono w formie innej niŜ 
ustawa. Zawarte one zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią 
wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powoŜenie) koni oraz pełnienie funkcji 

sędziego wyścigowego. Wszystkie zatem warunki podejmowania analizowanej działalności – 

w szczególności te których dotyczą sugerowane poniŜej zmiany – powinny znajdować się w 

ustawie, a nie w rozporządzeniu wykonawczym. 

Zakres regulacji przedmiotowej ustawy znajduje się poza polem zainteresowania 

prawa unijnego. 

Wpis do rejestru działalności regulowanej jako przesłanka prowadzenia działalności w 

zakresie organizacji wyścigów konnych 

Organizatorem wyścigów konnych jest podmiot, który został wpisany do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie organizowania wyścigów konnych (art. 2 ust. 4 ustawy, 

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania wyścigów konnych jest działalnością 
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru organizatorów wyścigów konnych, zwanego dalej 

„rejestrem”, art. 16 ust. 2 ustawy). Rejestr prowadzi Prezes Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych (PKWK jest państwową osobą prawną). 

Dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania wyścigów konnych 

przedsiębiorca musi między innymi posiadać zabezpieczenie finansowe (art. 16 ust. 3 pkt 2 

ustawy). Składając wniosek o wpis do rejestru (art. 16 ustawy) musi on wskazać to 

zabezpieczenie, tak jak i źródła pochodzenia posiadanego kapitału (art. 16 ust. 4 pkt 4). 
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Zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt 3 działalność w zakresie organizacji wyścigów konnych 

prowadzić moŜe jedynie podmiot, który posiada zatwierdzone plany gonitw, o których 

mowa w art. 20 ust. 1 ustawy (Gonitwy przeprowadzane są według planu rocznego, 

zatwierdzanego przez Prezesa na podstawie wniosków organizatorów wyścigów konnych, 

Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga zgody Prezesa). 

Wymaganie, aby organizator nie tyle zgłosił plan gonitw, co uzyskał zatwierdzenie od 

Prezesa PKWK całorocznego planu gonitw jest trudne do uzasadnienia. Zwłaszcza biorąc pod 

uwagę, Ŝe mogą powstać wątpliwości, jakie środki prawne przysługiwałyby w przypadku 

niezatwierdzenia wniosku organizatora. Dodatkowo umiejscowienie tego wymagania w art. 

16 ustawy, dotyczącym wpisu do rejestru sugeruje, Ŝe podmiot przed złoŜeniem wniosku o 

rejestrację musi przedstawić zatwierdzony plan gonitw. 

 

Propozycje zmian 

 
W związku z powyŜszym wprowadzono następujące zmiany w ustawie: 

- zniesiono wymóg, aby Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zatwierdzał 

plany gonitw, równieŜ dodatkowych. Zgodnie z projektowaną regulacją Prezes 

będzie jedynie  informowany o liczbie i terminie gonitw., 

- uchylono wymóg posiadania zatwierdzonego planów gonitw, 

- określono nowe wytyczne szczegółowe do  regulaminu wyścigów konnych, 

- określono w ustawie warunki i tryb udzielania pozwolenia na kierowanie stajnią 
wyścigową, licencji na trenowanie koni, licencji na dosiadanie (powoŜenie) koni, 

licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego,  

- określono w ustawie zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

 

25. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 

wyrobów tytoniowych oraz  

26. ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 
tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz  

27. ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 

rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych  

 
Zmiany przedmiotowych ustaw mają charakter analogiczny, wobec powyŜszego 

zostaną podsumowane w jednym miejscu. 

 

Stan obecny 

 

Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych 

 
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, skaŜania lub odwadniania 

alkoholu etylowego oraz działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów 

tytoniowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.  

Tego rodzaju działalność gospodarcza wymaga, co do zasady, wpisu odpowiednio do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu 

etylowego oraz rejestru producentów wyrobów tytoniowych, przy czym organem 

prowadzącym wskazane rejestry jest minister właściwy do spraw rynków rolnych (art. 3 ust. 1 

- 2 i art. 4). 
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Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych 

określa:  

- warunki, które jest obowiązany spełniać przedsiębiorca wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skaŜania lub odwadniania alkoholu etylowego 

oraz działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych (art. 3 ust. 3 i 4). 

Spojrzenie przez pryzmat tych warunków pozwala stwierdzić, Ŝe warunki te są - poza jednym 

wyjątkiem - warunkami typowymi, a nie szczególnymi wykonywania działalności 

gospodarczej. Wyjątek ten odnosi się do przedsiębiorców prowadzących wyrób alkoholu 

etylowego, gdyŜ ustawodawca określił sposób zagospodarowania wywaru powstałego przy 

produkcji alkoholu etylowego (art. 3 ust. 3 pkt 4), 

- warunki wobec przedsiębiorcy jako osoby fizycznej oraz członków zarządu w 

przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną w zakresie obu przedmiotów działalności 

gospodarczej (art. 3 ust. 5 – niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności 

dokumentów).  

W kontekście powyŜszego ustalenia naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w przypadku działalności 

gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skaŜania lub odwadniania alkoholu 

etylowego ustawodawca określił równieŜ „procedurę” wykonywania przez przedsiębiorcę 
czynności związanych ze skaŜaniem alkoholu etylowego, a w ramach tej „procedury” 

upowaŜniał ministra właściwego do spraw rynków rolnych do określenia, w drodze 

rozporządzenia, środków dopuszczonych do skaŜania alkoholu etylowego oraz minimalną 
ilość ich zastosowania w tym celu (art. 9 – 11). Rozwiązania te dopiero w połączeniu z 

pozostałymi warunkami, które jest obowiązany spełniać przedsiębiorca wykonujący 

działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skaŜania lub odwadniania 

alkoholu etylowego, tworzą szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej jako 

działalności regulowanej.  

Wpis do odpowiedniego rejestru działalności regulowanej następuje na wniosek 

przedsiębiorcy, przy czym ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych określa dane, które powinien zawierać wniosek o wpis do stosownego rejestru. 

Dane te obejmują niezbędne informacje (art. 5 ust. 2). Wraz z wnioskiem przedsiębiorca 

składa (pisemne) oświadczenie, którego treść określa ustawa o wyrobie alkoholu etylowego 

oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (art. 5 ust. 3 - 5).  

 Potwierdzeniem wpisu do stosownego rejestru działalności gospodarczej jest 

zaświadczenie, które minister właściwy do spraw rynków rolnych jako organ prowadzący 

rejestr wydaje z urzędu. Odmowa wpisu do rejestru następuje na zasadach określonych w 

ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w drodze decyzji administracyjnej, którą 
wydaje się w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej ze ściśle określonych przesłanek (art. 

68 u.s.d.g.).  

Minister właściwy do spraw rynków rolnych jako organ prowadzący rejestr 

działalności regulowanej jest równieŜ właściwy w zakresie wydawania decyzji o zakazie 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej objętej wpisem (tj. w zakresie 

wyrobu, oczyszczania, skaŜania lub odwadniania alkoholu etylowego oraz działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych). Wydanie takiej decyzji jest 

dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach w ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej (art. 71) oraz w przypadku określonym w ustawie o wyrobie alkoholu 

etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (art. 7). 

 

Prawo wspólnotowe a ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych 
 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 110

Prawo wspólnotowe w postaci dyrektyw nie nakłada na ustawodawcę krajowego 

obowiązku poddania reglamentacji administracyjnej działalności gospodarczej 

określonej w ustawie o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych. 

 

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich 

 
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 i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. 

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich moŜe równieŜ 
obejmować rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich. 

Wymóg uzyskania wpisu do rejestru nie dotyczy podmiotów, które wyrabiają 
wyłącznie wino gronowe uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych. 

Procedura wpisu do rejestru wygląda podobnie jak w przypadku wyrobu alkoholu 

etylowego i wyrobów tytoniowych. 

 

Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych 

napojów spirytusowych 
 

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 i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. 

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych obejmuje 

równieŜ rozlew wyrobionych napojów spirytusowych. 

 Procedura wpisu do rejestru wygląda podobnie jak w przypadku wyrobu alkoholu 

etylowego i wyrobów tytoniowych. 

 

 

Wszystkie wspomniane powyŜej rodzaje działalności: 

- są działalnością w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

- są prowadzone w formie składu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o 

podatku akcyzowym (z wyłączeniem podmiotów, które wyrabiają wyłącznie wino 

gronowe uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych). 

 

  NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe zarówno ustawodawca krajowy jak i prawodawca wspólnotowy, 

sens regulacji działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych widzi w 

dwóch podstawowych płaszczyznach.  

  Pierwsza – wydaje się być waŜniejsza – to płaszczyzna generalnie rozumianej ochrony 

zdrowia (zdrowie publiczne) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony małoletnich, przed 

negatywnymi skutkami spoŜywania alkoholu.  

 

  Drugą z płaszczyzn – to płaszczyzna, którą generalnie moŜna określić jako sfera 

gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem regulacji właściwej konkurencji na 

przedmiotowym rynku.  

   

Propozycje zmian 
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Z uwagi na fakt, iŜ wszystkie rodzaje działalności określone w powyŜszych ustawach 

prowadzone mogą być w formie składu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o 

podatku akcyzowym (z wyłączeniem podmiotów, które wyrabiają wyłącznie wino gronowe 

uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych), zasadna jest zmiana polegająca na 

likwidacji rejestrów działalności regulowanej i pozostawienie zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego jako wystarczającej formy reglamentacji. 

Zmiana taka pozwoli na usunięcie podwójnej reglamentacji w postaci obowiązku 

wpisu do rejestru działalności regulowanej i uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, a pozostanie wyłącznie obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego na poszczególne rodzaje działalności. 

 

Wobec powyŜszego: 

- działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, skaŜania lub 

odwadniania alkoholu etylowego, której wykonywanie jest obecnie działalnością 
regulowaną przekształcono w działalność uzaleŜnioną od wpisu do rejestru 

podstawowego (rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej) i 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym, 

- działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, której 

wykonywanie jest obecnie działalnością regulowaną przekształcono w działalność 
uzaleŜnioną od wpisu do rejestru podstawowego (rejestru przedsiębiorców lub 

ewidencji działalności gospodarczej) i uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 

- działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, 

której wykonywanie jest obecnie działalnością regulowaną przekształcono w 

działalność uzaleŜnioną od wpisu do rejestru podstawowego (rejestru 

przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej) i uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 

- działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, 

której wykonywanie jest obecnie działalnością regulowaną przekształcono w 

działalność uzaleŜnioną od wpisu do rejestru podstawowego (rejestru 

przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej) i uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

 

W związku z likwidacją rejestrów działalności regulowanej na wymienione wyŜej 

działalności zniesiono opłatę za wpis do rejestru w wysokości od 1005 – 11.610 złotych w 

zaleŜności od rodzaju działalności. 

 

 

28. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) (dalej jako „ustawa 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”) określa zasady i 

warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw 

i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
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wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, a takŜe zasady 

ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i 

optymalizacji kosztów (art. 1).  

Zgodnie z art. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

jest zadaniem własnym gminy, przy czym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oznacza działalność 
polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, którą prowadzi przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, natomiast zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje 

działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, którą prowadzi 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (art. 2 pkt 20 - 21). Zadanie w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ma charakter zadania 

uŜyteczności publicznej. Wynika to z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej
47

, która wskazuje, Ŝe gospodarka komunalna obejmuje zadania własne, w tym w 

szczególności zadania o charakterze uŜyteczności publicznej (art. 1). Celem zadań 
uŜyteczności publicznej, które naleŜą do zadań własnych, jest bieŜące i nieprzerwane 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych (art. 1 ust. 1). Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

jako zadanie własne gminy odpowiada przesłankom decydującym o istocie zadania 

uŜyteczności publicznej, a tym samym stanowi zadanie z zakresu gminnej gospodarki 

komunalnej.  

 

Zezwolenie jako przesłanka prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków  
 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

wskazuje, Ŝe prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. działalności polegającej na 

ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, lub zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. 

działalności polegającej na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, zaleŜy od uzyskania 

stosownego zezwolenia (art. 16 ust. 1). Oznacza to, Ŝe działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków podlega reglamentacji 

administracyjnej w postaci zezwolenia. Wyjątek w tym zakresie tworzą gminne jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gdyŜ jednostki te nie mają obowiązku 

uzyskania zezwolenia, jeŜeli prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze własnej gminy (art. 16 ust. 3).  

PowyŜsze ustalenia pozwalają stwierdzić, Ŝe reglamentacji administracyjnej, której 

wyrazem jest zezwolenie przewidziane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, poddano działalność przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych mających wyłącznie status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  

 

Organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

(art. 16 ust. 1). Zezwolenie moŜe być wydane wyłącznie na wniosek przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego, jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, którego prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz spełnia następujące wymagania: 

- po pierwsze, siedziba (adres), oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu 

przepisów o działalność gospodarczej, jak wyŜej wskazano, znajduje się na terytorium 

RP,  

                                                 
47

 Dz. U. z 1997 r. Nr 9 , poz. 43, ze późn. zm. 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 113

- po drugie, posiada środki finansowe lub udokumentuje moŜliwość ich uzyskania w 

wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

- po trzecie, posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności 

polegającej na prowadzeniu prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 16. ust. 2).  

 

Spełnianie powyŜszych przesłanek, z których jedne są prawnie uchwytne, a inne 

podlegają swobodnej ocenie, nie skutkuje obowiązkiem wydania zezwolenia. Oznacza to, Ŝe 

decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zezwolenia na prowadzenie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków ma charakter 

decyzji uznaniowej.  

 

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków wydaje się na czas nieoznaczony, z tym, Ŝe istnieje równieŜ 
moŜliwość jego wydania na czas oznaczony, jeŜeli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (art. 18b). O realizacji tej moŜliwości decyduje 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako organ wydający zezwolenie. Zezwolenie, obok 

typowych elementów decyzji administracyjnej, zawiera treści uzasadnione specyfiką 
świadczonych usług (art. 18). Organem uprawnionym do kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej 

działalności z udzielonym zezwoleniem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako organ 

wydający zezwolenie. 

  

Dopuszczalność prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzania ścieków bez zezwolenia (zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia) 

 

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków, jak wyŜej sygnalizowano, nie znajduje zastosowania wobec 

gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jako podmiotów 

prowadzących działalność w tym zakresie na obszarze własnej gminy, z tym, Ŝe jednostki te 

opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 16 ust. 3). 

Oznacza to, Ŝe gminne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, pomimo, Ŝe 

mają status przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, są z mocy prawa zwolnione z 

obowiązku uzyskania zezwolenia na tego rodzaju działalność, przy czym kategoria tych 

jednostek organizacyjnych obejmuje w szczególności gminne zakłady budŜetowe. Gmina w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które 

stanowi jej zadanie własne, posiada w tej dziedzinie świadczenia usług wyłączność (monopol 

prawny). Innymi słowy, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

mieści się w ramach gminnej gospodarki komunalnej, tj. zadań własnych gminy.  

 

Prawo wspólnotowe a ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia (implementacji): 

- dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych
48

,  

                                                 
48

 Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991. 
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- dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi
49

, 

- dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
50

. 

 

Propozycje zmian 
 

Przedmiotem dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych objęto prowadzenie 

działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania jedynie ścieków komunalnych w 

rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

tj. działalności polegającej na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych. Definicję 
ścieków komunalnych, analogiczną jak w dyrektywie o oczyszczaniu ścieków komunalnych, 

zawiera ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 

2 pkt 10). Oznacza to, Ŝe dyrektywa o oczyszczaniu ścieków komunalnych nie odnosi się do 

prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków innych niŜ ścieki 

komunalne. 

Dyrektywa o oczyszczaniu ścieków komunalnych nie przewiduje obowiązku 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków komunalnych. Oznacza to, Ŝe wprowadzenie takiego obowiązku pozostaje wyłącznie 

w gestii ustawodawcy krajowego (zaleŜy od regulacji krajowej). 

Przedmiotem dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez 

ludzi są wymogi (parametry) jakościowe wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, która 

objęta jest zbiorowym zaopatrzeniem w wodę w rozumieniu ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. działalnością polegającą na 

ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne. Definicję wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, analogiczną jak w 

dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, zawiera ustawa o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 2 pkt 18). 

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi nie 

przewiduje obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  
Wobec powyŜszego: 

- wprowadzono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jako akt 

prawa miejscowego uchwalany przez radę gminy (zmiana polegająca na dodaniu 

art. 15a), 

- zniesiono zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków (zmiana polegająca na uchyleniu rozdziału 3). 

 

Na skutek zmian wprowadzonych w ustawie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług określać będzie akt prawa miejscowego 

(regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków). Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie mógł świadczyć przedsiębiorca spełniający warunki 

określone w ustawie i regulaminie na podstawie umowy zawartej między tym przedsiębiorcą 
a odbiorcą usług. 

 

 

 

 

                                                 
49

 Dz. Urz. WE L 330 z 05. 12. 1998. 
50

 Dz. Urz. WE L 327 z 22. 12. 2000. 
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29. Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

  

Stan obecny 

 
Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych reguluje:  

1) zamknięte uŜycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO); 

2) zamierzone uwalnianie GMO do środowiska, w celach innych niŜ wprowadzanie do 

obrotu; 

3) wprowadzanie do obrotu produktów GMO; 

4) wywóz za granicę i tranzyt produktów GMO; 

5) właściwość organów administracji rządowej do spraw GMO. 

 

 Zezwolenie jako przesłanka działalności laboratorium referencyjnego 

Instytucja laboratorium referencyjnego została wprowadzona do polskiego 

ustawodawstwa nowelizacją ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z 21 maja 

2003 r., mającą na celu dostosowanie ustawy do prawa wspólnotowego. Zgodnie z 

definicją ustawową, laboratorium referencyjne jest to laboratorium odwoławcze, uprawnione 

przez ministra właściwego do spraw środowiska do wydawania opinii w sprawach GMO i 

stosujące w zakresie oznaczeń wiarygodne metody badań potwierdzone w systemie badań 
międzylaboratoryjnych. Szczegółowy zakres działań laboratorium referencyjnego określa 

art. 15 ust. 6 ustawy.  

Przyjęty w ustawie model reglamentacji działalności laboratoriów przewiduje 

udzielanie zezwoleń na prowadzenie laboratorium referencyjnego. Zezwolenie wydaje 

minister na wniosek zainteresowanego podmiotu. Ustawa określa treść wniosku oraz zasady 

wykonywania przez laboratorium usług. Uchybienie tym zasadom moŜe skutkować 
cofnięciem zezwolenia. 

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie laboratorium referencyjnego dołącza się 
certyfikat akredytacji udzielony na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności. Akredytacja zapewnić ma wysoki poziom merytoryczny 

laboratoriów i umoŜliwia laboratoriom krajowym wejście do międzynarodowego systemu 

laboratoriów akredytowanych. 

Zwrócić moŜna uwagę, na wynikający z omawianej ustawy wymóg dotyczący 

wniosku o udzielenie zezwolenia, zawarcia w nim informacji dotyczących procedur 

reklamacyjnych oraz odwoławczych w zakresie prowadzonej działalności. Z przepisu tego 

wynika, Ŝe sposób uregulowania wewnętrznych procedur laboratorium w tym względzie, 

będzie mieć wpływ na decyzję o udzieleniu zezwolenia. Niestety ustawa nie określa 

„oczekiwań” ustawodawcy w tym względzie i kwestia ta podlega zupełnie dowolnej ocenie 

organu wydającego decyzję (ministra). Jest to rozwiązanie wadliwe, umoŜliwiające 

naduŜywanie uznaniowości - dowolności oceny organu dla działań pozaprawnych 

(rozwiązanie korupcjogenne).  

Konsekwencją przyjęcia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 

grudnia 2006 r. ustalającego szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie, 

powinno być uchylenie polskich przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie laboratorium referencyjnego.  

 

Propozycje zmian 
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Obecnie kwestię tą reguluje wprost rozporządzenie Komisji Europejskiej, a laboratoria 

spełniające ustanowione w nim wymogi wpisywane są przez Komisję do załącznika nr II do 

rozporządzenia. 

Wobec powyŜszego w art. 23 projektu wprowadzono zmiany prowadzące do 

uchylenia zezwolenia na działalność w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego. 

Jedyną ustawową przesłanką wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie będzie 

przedstawienie certyfikatu akredytacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. o systemie oceny zgodności (zgodnie art. 15 ust. 4). Podmiot prowadzący laboratorium 

referencyjne ma obowiązek poinformowania ministra o rozpoczęciu prowadzenia działalności  

oraz o zakresie badań wykonywanych przez laboratorium. 

 

 

30. Ustawa o usługach detektywistycznych 
 

Stan obecny 

W obowiązującym systemie prawnym podejmowanie działalności gospodarczej w 

zakresie usług detektywistycznych reglamentowane jest w dwojaki sposób.  

Z jednej strony działalność gospodarcza w tym przedmiocie jest działalnością 
regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. 

 Z drugiej strony, aby prowadzić taką działalność wymagane jest posiadanie 

licencji detektywistycznej przez:  przedsiębiorcę lub ustanowionego przez niego 

pełnomocnika - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku 

przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,  co najmniej jedną osobę uprawnioną do 

reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnika ustanowionego przez przedsiębiorcę do 

kierowania działalnością detektywistyczną (art. 15 ust. 1 ustawy). 

Prawo wspólnotowe a ustawa o usługach detektywistycznych 

Prawo unijne nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku licencjonowania i 

reglamentowania działalności detektywistycznej. 

Ograniczenia w zakresie wykonywania zawodu detektywa – licencje detektywów 

Osoba zamierzająca wykonywać usługi detektywistyczne musi uzyskać licencję 
detektywa. Część wymagań, jakie przewidział ustawodawca daje się usprawiedliwić 
specyfiką podejmowanej przez detektywa działalności.  

Biorąc jednak pod uwagę: 

a) definicję usług detektywistycznych z art. 2 ust 1 ustawy, wyłączającą moŜliwość 
dokonywania […] czynności w formach i w zakresach zastrzeŜonych dla organów i 

instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, 

b) fakt sankcji karnej za wykonywanie podczas świadczenia usług detektywistycznych 

czynności ustawowo zastrzeŜonych dla organów i instytucji państwowych (art. 45 

ustawy)  

moŜna zasadnie twierdzić o potrzebie odformalizowania procedury nabywania uprawnień do 

prowadzenia działalności w zakresie usług detektywistycznych. 

 

Propozycje zmian 
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Wobec powyŜszego wprowadzono zmiany powodujące zniesienie obowiązku wpisu 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, co skutkuje takŜe 

zniesieniem opłaty za wpis do rejestru w wysokości 616 zł. 

Przedsiębiorca będzie mógł świadczyć usługi detektywistyczne po spełnieniu 

warunków określonych w art. 15 ustawy o usługach detektywistycznych m.in. jeŜeli posiada 

licencję, zawarł umowę ubezpieczenia, nie jest wpisany do rejestru dłuŜników 

niewypłacalnych. 

Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych będzie prowadził minister 

właściwy do spraw wewnętrznych. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków 

wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych 

minister właściwy do spraw wewnętrznych wzywa do usunięcia uchybień w wyznaczonym 

terminie. W przypadku nie usunięcia uchybień minister właściwy do spraw wewnętrznych 

wydaje decyzję o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie  usług 

detektywistycznych przez okres 3 lat (zmiany w art. 24 pkt 5 polegające na dodaniu art. 27a). 

 

 

31. Ustawa – Prawo farmaceutyczne 

 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 

271), dalej jako „pf”, reguluje m.in. zagadnienia związane z zasadami i trybem dopuszczania 

do obrotu produktów leczniczych, warunkami prowadzenia badań klinicznych produktów 

leczniczych, warunkami wytwarzania produktów leczniczych, wymaganiami dotyczącymi 

reklamy produktów leczniczych,  warunkami obrotu produktami leczniczymi oraz 

wymaganiami dotyczącymi aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu 

pozaaptecznego. 

 
Część ograniczeń zawartych w prawie farmaceutycznym jest konieczna, wynika z 

przepisów prawa wspólnotowego i samego charakteru prowadzonej działalności. Przykładem 

tego typu ograniczeń mogą być te przewidziane np. w art. 77 i 78 obowiązki, które nakazują 
przedsiębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną zatrudnienie jako kierownika 

hurtowni osoby wykwalifikowanej oraz przestrzegania poszczególnych obowiązków 

przewidzianych przepisami prawa, np. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Osobą 
wykwalifikowaną jest farmaceuta mający dwuletni staŜ pracy w hurtowni farmaceutycznej 

lub w aptece albo w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznej weterynaryjnej lekarz 

weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu i dwuletni staŜ pracy w zawodzie 

lekarza weterynarii, pod warunkiem Ŝe jest to jego jedyne miejsce zatrudnienia w zawodzie 

lekarza weterynarii oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem zakładu leczniczego dla 

zwierząt lub nie prowadzi ośrodka rehabilitacji zwierząt (art. 84 ust. 1 i 2 pf). Wymóg 

kierowania apteką czy hurtownią farmaceutyczną jedynie przez farmaceutów (wcześniej 

aptekarzy) nie jest ograniczeniem nowym i jest stale obecny w prawie polskim co najmniej od 

momentu uchwalenia ustawy z dnia 25 marca 1938 r. o wykonywaniu zawodu aptekarskiego 

(Dz. U. Nr 23, poz. 202).  

Innymi przykładami tego typu ograniczeń są obowiązki wynikające z art. 88 i 90, 

zgodnie z którymi kierownikiem apteki moŜe być tylko farmaceuta, który nie przekroczył 65 

roku Ŝycia i ma co najmniej 5-letni staŜ pracy w aptece lub 3-letni staŜ pracy w aptece, w 

przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, zaś przy wykonywaniu w 

aptece czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy fczni w 
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granicach ich uprawnień zawodowych. Jest przecieŜ zrozumiałe, Ŝe obcowanie z bardzo 

specjalistyczną materią farmaceutyczną wymaga wiedzy, którą nabywa się poprzez praktykę i 
kształcenie. Występują przecieŜ takie sytuacje, w których farmaceuta na podstawie własnej 

wiedzy wydaje lek bez recepty, ratując tym Ŝycie pacjenta (ustawodawca przewidział taką 
moŜliwość w art. 96 ust. 2 pf).  

 

Zezwolenie jako przesłanka prowadzenia hurtowni farmaceutycznej 

 
W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach 

medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 

późn. zm.) wymagano uzyskania koncesji na prowadzenie apteki i hurtowni farmaceutycznej 

(art. 33 ustawy). Obecnie, na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (lub hurtowni 

farmaceutycznej weterynaryjnej – art. 74) wymaga się uzyskania zezwolenia Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego (lub Głównego Lekarza Weterynarii). Nastąpiło zatem 

złagodzenie stopnia reglamentacji. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej:  

1) gdy wnioskodawca nie spełnia warunków prowadzenia hurtowni określonych w 

art. 77-79;  

2) gdy wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złoŜeniem wniosku cofnięto 

zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej;  

3)  gdy wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie apteki (art. 80 pf).  

 

Odnosząc się do warunków prowadzenia hurtowni określonych w art. 77-79 ustawy, 

za nieuzasadnione i zbędne uznać naleŜy: 

- warunkowanie wydania zezwolenia od oceny czy ubiegający się dysponuje 

obiektami umoŜliwiającymi prawidłowe prowadzenie obrotu hurtowego – bowiem 

ustawa nie wskazuje kryteriów jakimi się organ przy tym kieruje, wprowadza to 

więc uznaniowość organu, a takŜe stwarza przez to sytuację kryminogenną, 
- warunkowanie wydania zezwolenia od faktu zapewnienia stałych dostaw 

odpowiedniego asortymentu – bowiem nie jest jasne ani jaki asortyment jest 

uznawany za odpowiedni (jakie leki muszą stale znajdować się w asortymencie 

hurtowni), ani jaką częstotliwość mają mieć „stałe” dostawy. Brak jest racji, które 

nakazywałyby organowi administracji, zabiegać o skład i zupełność oferty 

prywatnego przedsiębiorcy. 

 

Wymóg uzyskania opinii wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności 

lokalu przeznaczonego na hurtownię 
 

Wprowadzone w art. 75 ust. 2 pkt 6 pf wymaganie przedłoŜenia opinii wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię jest zbędne 

z kilku powodów.  

Po pierwsze, sformułowanie opinia o przydatności lokalu sugeruje, Ŝe wojewódzki 

inspektor farmaceutyczny rozstrzyga o tym, czy dany lokal jest odpowiedni do prowadzenia 

określonej działalności. W tym kierunku poszła teŜ praktyka wydawania opinii. Podkreślić 
jednak naleŜy, Ŝe zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 7 pf wnioskodawca jest juŜ zobowiązany do 

przedstawienia opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu. W praktyce obie opinie mają 
dość podobny cel i charakter. 
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Po drugie, przepis nie precyzuje zasad wydawania takich opinii. Oznacza to, Ŝe np. 

dany wojewódzki inspektor farmaceutyczny moŜe jednemu przedsiębiorcy „blokować” 

wydanie opinii, innemu zaś wydać taką opinię bardzo szybko. Stwarza to zupełnie 

niepotrzebnie sytuację umoŜliwiającą praktyki korupcyjne.  

Po trzecie, omawianym przepisom brak konsekwencji, gdyŜ prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej nie wymaga, w przeciwieństwie do omawianego przypadku, opinii 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. 

Podkreślić równieŜ naleŜy, Ŝe wymóg uzyskania opinii wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego nie wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W pierwotnym 

tekście ustawy (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381) do uzyskania zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej nie wymagano opinii wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego. Wymóg przedłoŜenia takiej opinii dodano dopiero ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r.  o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz 

ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach 

medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 92, poz. 882). 

 

Zakaz prowadzenia większej ilości aptek niŜ 1% na terenie województwa 

 
Art. 99 ust. 3 pf stanowi, iŜ zezwolenia nie wydaje się m.in. jeŜeli podmiot 

ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niŜ 1 % aptek 

ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub 

pośredni, w szczególności podmioty zaleŜne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 

i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niŜ 1 % aptek na terenie województwa lub jest 

członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niŜ 1 % aptek ogólnodostępnych. 

Art. 99 ust. 3 pf wprowadza więc istotną przesłankę podmiotowego ograniczenia moŜliwości 

ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie apteki. 

NaleŜy wskazać, iŜ omawiane ograniczenie jest daleko posuniętą ingerencją 
ustawodawcy w swobodę działalności gospodarczej i zasady wolnej konkurencji. Na 

sprzeczność tego ograniczenia z art. 22 Konstytucji RP wskazywano juŜ w opinii z dnia 30 

marca 2004 r. Biura Studiów i Ekspertyz (obecnie Biura Analiz Sejmowych) Kancelarii 

Sejmu (autorstwa mec. Piotra Krawczyka – tekst opinii dostępny na stronie 

http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/Opwsdr?OpenForm&2088). Autor wspomnianej opinii 

słusznie wskazywał, iŜ „w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804, z późn. zm.) określono, Ŝe domniemywa się, 
Ŝe przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeŜeli jego udział w rynku przekracza 40%. 

RóŜnica pomiędzy 40% a 1% jest tak ogromna i oczywista, Ŝe bez obawy pomyłki moŜna 

stwierdzić, iŜ pomysłodawcy przepisu przyświeca jakiś inny zamiar niŜ ochrona 

konkurencji”. 

Na koniec warto zaznaczyć, Ŝe konieczność takiego ograniczenia nie wynika z 

prawa Unii Europejskiej, które do kwestii prowadzenia aptek w ogóle się nie odnosi. Prawo 

Unii Europejskiej reguluje zagadnienia związane z prowadzeniem hurtowni 

farmaceutycznych oraz z obrotem produktami leczniczymi. Ponadto, co wskazywano juŜ 
m.in. w ww. opinii mec. Piotra Krawczyka, uzasadnienie do projektu – ograniczającego liczbę 
aptek, które jeden podmiot moŜe posiadać w województwie, do 1% - nie zawiera wskazania 

waŜnego interesu publicznego, którym to ograniczenie byłoby podyktowane.  

  
Propozycje zmian 
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NaleŜy odstąpić od wyŜej wskazanych wymogów. Ocena zawartych w ustawie 

wymagań pozwala równieŜ sugerować zmianę formy reglamentacji i zastąpienie zezwolenia 

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wymogiem wpisu do rejestru działalności 

regulowanej – przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne. 

 

Wobec powyŜszego wprowadzono zmiany polegające na: 

- zastąpieniu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych) obowiązkiem uzyskania 

wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia hurtowni 

farmaceutycznej (hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych) prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

(Głównego Lekarza Weterynarii) – zmiany polegające na dodaniu art. 85a-85o, 

- uchyleniu warunku dysponowania obiektami umoŜliwiającymi prawidłowe 

prowadzenie obrotu hurtowego oraz zapewnienia stałych dostaw odpowiedniego 

asortymentu jako przesłanki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia hurtowni farmaceutycznej (hurtowni farmaceutycznej produktów 

leczniczych weterynaryjnych), 

- uchyleniu obowiązku uzyskania opinii wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego o przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię, 
- zniesieniu ograniczenia ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki 

dla podmiotu, który: 

-  prowadzi na terenie województwa więcej niŜ 1 % aptek ogólnodostępnych 

albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, 

w szczególności podmioty zaleŜne w rozumieniu przepisów o ochronie 

konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niŜ 1 % aptek na terenie 

województwa, 

- jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej 

niŜ 1 % aptek ogólnodostępnych – zmiana polegająca na nadaniu nowego 

brzmienia art. 99 ust. 3. 

 

 

32. Ustawa o transporcie drogowym  
 

Stan obecny 

 
Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania: krajowego transportu 

drogowego; międzynarodowego transportu drogowego; niezarobkowego krajowego przewozu 

drogowego; niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego. Ustawa określa 

równieŜ zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego (art. 1). 

 

Licencja i zezwolenie jako przesłanka prowadzenia działalności w zakresie określonym w 

ustawie o transporcie drogowym 

   
 Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej 

licencji na wykonywanie transportu drogowego (art. 5). Przedsiębiorca zamierzający podjąć 
działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego moŜe ubiegać się o przyrzeczenie 

udzielenia licencji (art. 9). Licencji nie moŜna odstępować osobom trzecim ani przenosić 
uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią, z zastrzeŜeniem, Ŝe organ, który udzielił 

licencji, przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z niej wynikające w razie: 
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       1)   śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w 

tym równieŜ osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub spółki 

komandytowej, 

  2)   połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy 

posiadającego licencję, 
- pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę, przejmującego uprawnienia wynikające z 

licencji, wymagań określonych w art. 5 ust. 3 (art. 13). 

 

 Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga 

zezwolenia. Nie wymaga uzyskania zezwolenia tymczasowe wykonywanie przewozów osób w 

przypadku klęsk Ŝywiołowych lub wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych przez 

podmioty innych gałęzi niŜ transport drogowy. W przypadku zakłóceń, o których mowa w ust. 

1a, przewoźnik drogowy i podmiot, w zastępstwie którego przewozy są wykonywane, 

obowiązani są zawrzeć pisemne porozumienie określające warunki i termin wykonywania 

tych przewozów oraz zgłosić ten fakt właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie 

drogowym wymaga zezwolenia wydanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z 

zastrzeŜeniem ust. 3 (art. 18). 

Wykonywanie przez zagranicznego przewoźnika drogowego przewozu kabotaŜowego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zezwolenia na przewóz kabotaŜowy wydanego 

przez ministra właściwego do spraw transportu. Przepisy art. 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio 

(art. 19). 

 Minister właściwy do spraw transportu moŜe, w drodze rozporządzenia, wprowadzić 
wymóg posiadania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego 

osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niŜ 9 osób łącznie z kierowcą przez 

zagranicznych przewoźników z niektórych państw mając na uwadze zasadę wzajemności (art. 

19a; brak aktów wykonawczych). 

 Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18, nie stosuje się w 

przypadku wystąpienia niezaleŜnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemoŜliwiających 

wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, 

w szczególności awarii sieci, robót drogowych, lub blokad drogowych (art. 20a). 

 Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego wymaga zezwolenia 

ministra właściwego do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej 

(art. 28). 

 Wykonywanie przez zagranicznego przewoźnika przewozu kabotaŜowego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje minister 

właściwy do spraw transportu, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 29). 

  Wykonywanie międzynarodowego transportu kombinowanego nie wymaga posiadania 

zezwolenia zagranicznego ani zezwolenia polskiego przez przewoźnika zagranicznego, jeŜeli 

w umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, przewidziano 

wzajemne zwolnienie w tym zakresie (art. 31). 

 Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne moŜe 

wymagać uzyskania odpowiedniego zezwolenia, jeŜeli umowy międzynarodowe, którymi 

Rzeczpospolita Polska jest związana, tak stanowią. Minister właściwy do spraw transportu 

prowadzi rejestr pojazdów i przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy przewóz 

drogowy na potrzeby własne, z zastrzeŜeniem ust. 6 9art. 34). 
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Przesłanki aksjologiczne wynikające z wartości chronionych konstytucyjnie, leŜące u 

podstaw wprowadzenia reglamentacji działalności określonej w ustawie o transporcie 

drogowym 

 Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
51

 Ustanawiając ograniczenia 

przewidziane w przedmiotowej ustawie, ustawodawca kierował się przede wszystkim 

względem na zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę Ŝycia i zdrowia ludzkiego. 

Przesłanki normatywne reglamentacji wynikające z regulacji wspólnotowych 

 
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 

  

 Unia Europejska (UE) prowadzi wspólną politykę transportową. Obejmuje ona 

transport lotniczy, morski, drogowy, kombinowany, kolejowy i Ŝeglugę śródlądową. Celem tej 

polityki jest usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu. Ma temu słuŜyć 
ujednolicenie prawnych norm technicznych, podatkowych, socjalnych, promowanie swobody 

konkurencji oraz znoszenie dyskryminacji przewoźnika ze względu na jego siedzibę. 
  Ponadto Wspólnota chce kompleksowego rozwiązania kwestii przemieszczania się 
osób i towarów w obrębie rynku wewnętrznego UE, a takŜe do państw trzecich. ZwaŜywszy na 

potrzebę ochrony środowiska naturalnego UE dąŜy do rozwoju transportu przy jednoczesnym 

zmniejszeniu jego negatywnego wpływu na przyrodę. Kolejnym celem jest stworzenie 

międzynarodowego systemu transportu sprzyjającego integracji i współpracy przewoźników. 

  Prawo unijne przewiduje jedynie wymóg uzyskania tzw. zezwolenia wspólnotowego na 

przewóz międzynarodowy. W odniesieniu do transportu krajowego normuje przede wszystkim 

kwestie odnoszące się do kwalifikacji kierowców. 

Ustawodawca polski przewiduje tymczasem, w odniesieniu do prowadzenia działalności z 

zakresu transportu krajowego, wymóg podwójnej reglamentacji - licencje na prowadzenie 

działalności w tym zakresie i dodatkowo zezwolenia na określone rodzaje przewozów. 

 

Propozycje zmian 
 

W ustawie o transporcie drogowym wprowadzono zmiany polegające na tym, Ŝe: 

 

1) uchylono: 

• obowiązek posiadania licencji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 
zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 

• moŜliwość określania przez rady gmin i Radę m.st. Warszawy limitów przeznaczonych 

do wydania nowych licencji na dany rok kalendarzowy, 

• przepisy, zgodnie z którymi organy tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek 

województwa mogły odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie 

przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku, gdy 
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wnioskodawca nie wykonuje, na skutek okoliczności zaleŜnych od niego, krajowych 

przewozów regularnych na innych obsługiwanych liniach komunikacyjnych, co najmniej 

przez 7 dni, 

• opłatę za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie 

regularnego przewozu osób przygotowywaną przed podjęciem decyzji w sprawie wydania 

nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, 

w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich 

kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków; 

2) zmieniono: 

• 5 letni okres waŜności zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów 

regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na zezwolenie udzielane na 

czas nieokreślony; 

• 5 letni okres waŜności zaświadczenia wymaganego na krajowy niezarobkowy przewóz 

drogowy na zaświadczenie wydawane na czas nieokreślony. 

 

 

33. Ustawa – Prawo dewizowe 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa dewizowego otwarcie 

rachunku bankowego czy załoŜenie lokaty w krajach trzecich, a więc innych niŜ naleŜących 

do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a takŜe Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wiąŜe się z koniecznością uzyskania zezwolenia 

wydanego przez Prezesa NBP, co stanowi istotne ograniczenie w dokonywaniu obrotu 

dewizowego. Od zasady tej wprowadzono ustawowy wyjątek dotyczący moŜliwości 

swobodnego otwierania rachunków bankowych w czasie pobytu rezydentów w tych krajach, a 

takŜe w związku z działalnością gospodarczą podejmowaną lub rozszerzaną w krajach 

trzecich, z zastrzeŜeniem jednak nieutrzymywania takich rachunków dłuŜej niŜ 2 miesiące od 

zakończenia pobytu lub działalności gospodarczej.  

Projekt zmierza do usunięcia istniejących ograniczeń i umoŜliwienia otwierania 

rachunku bankowego czy lokaty w krajach trzecich w kaŜdej sytuacji bez konieczności 

uzyskiwania zezwolenia wydawanego przez Prezesa NBP.  

Proponowane zmiany w art. 9 ustawy - Prawo dewizowe zakładają zatem uchylenie 

obowiązku uzyskiwania zezwolenia wydawanego przez Prezesa NBP w sytuacji otwierania 

przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, 

rachunków w bankach i oddziałach banków, mających siedzibę w krajach trzecich. 

Konsekwencją tych zmian jest równieŜ uchylenie art. 104 ustawy – Kodeks karny 

skarbowy, który dotychczas penalizował opisane wyŜej czynności dokonane z naruszeniem 

przepisów ustawy – Prawo dewizowe. 

 

 

34. Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze 
 

Stan obecny 
 

Ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od 

niewypłacalnych dłuŜników będących przedsiębiorcami oraz skutki ogłoszenia upadłości, a 

takŜe zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagroŜonych 

niewypłacalnością. 
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Postępowanie uregulowane ustawą naleŜy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli 

mogły zostać zaspokojone w jak najwyŜszym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to 

pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłuŜnika zostało zachowane. 

Postępowanie uregulowane ustawą moŜe być wszczęte tylko na wniosek złoŜony przez 

podmioty określone w ustawie. 

 

Propozycje zmian 

 
 Zmiany wprowadzone w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze mają na celu 

uchylenie art. 142 i 147 tej ustawy. 

 Oba wymienione artykuły stanowią, Ŝe z dniem ogłoszenia upadłości zapis na sąd 

polubowny dokonany przez upadłego traci moc, a toczące się juŜ postępowania ulegają 
umorzeniu. 

 Art. 142 dotyczy upadłości z moŜliwością zawarcia układu, natomiast art. 147 

upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w omawianych art. 

142 i art. 147 mowa jest o wygaśnięciu zapisu na sąd polubowny lub umorzeniu juŜ toczącego 

się postępowania w ogóle, nie ma natomiast rozróŜnienia dla przypadku gdy przedmiotem 

sporu jest przedmiot nie wchodzący w skład masy upadłości. 

 Zgodnie z ww. przepisami ogłoszenie upadłości powoduje utratę mocy prawnej zapisu 

na sąd polubowny dokonany przez upadłego oraz konieczność umorzenia toczących się 
postępowań.  
 NaleŜałoby przyjąć, Ŝe na tej samej podstawie sąd nie powinien uwzględniać zapisu na 

sąd polubowny (art. 1165 § 1 i 2 k.p.c.).  

 Zgodnie z dominującym w doktrynie poglądem naruszenie przepisów art. 142 i art. 

147 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze uzasadnia takŜe uchylenie lub odmowę 
wykonania wyroku sądu arbitraŜowego. Wskazać jednak naleŜy, Ŝe nawet gdyby pogląd ten 

był trafny, miałby on zastosowanie wyłącznie do postępowania przed sądami w Polsce. Sądy 

innych państw nie są związane przepisami prawa polskiego i naleŜy przyjąć, Ŝe wymienione 

przepisy nie są dla nich przeszkodą w stwierdzaniu wykonalności lub odmowie uchylenia 

wyroku sądu arbitraŜowego wydanego pomimo wszczęcia postępowania upadłościowego w 

Polsce wobec strony postępowania. 

 Ratio legis przytoczonych przepisów, wynikające z uzasadnienia do projektu ustawy 

jest nader lakoniczne i stanowi: „z uwagi na charakter sądownictwa polubownego i 

moŜliwość orzekania przez sąd polubowny według zasad słuszności projekt przyjmuje, Ŝe w 

razie ogłoszenia upadłości z moŜliwością zawarcia układu, zapis na sąd polubowny dokonany 

przez upadłego traci moc z chwilą ogłoszenia upadłości. Dla zapewnienia ochrony praw 

wierzycieli celowym jest by sprawy takie były rozpoznawane przez sądy państwowe, które 

przy orzekaniu zobowiązane są stosować prawo. MoŜliwość przekazywania sprawy do 

rozstrzygnięcia sądom polubownym winna być poddana ścisłej kontroli wierzycieli. W 

Ŝadnym wypadku nie moŜe się to opierać na decyzji upadłego.”. W odniesieniu do upadłości 

likwidacyjnej uzasadnienie wskazuje: „aby wyeliminować moŜliwości orzekania o majątku 

upadłego przez sąd polubowny, który nie jest zobowiązany orzekać według przepisów prawa, 

ustanowiono zasadę, Ŝe zapis na sąd polubowny zawarty przez upadłego traci moc z dniem 

ogłoszenia upadłości. MoŜliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu 

uzaleŜniona została od ścisłej  kontroli rady wierzycieli (art. 206 ust. 1 pkt 7). Rozwiązanie to 

wprowadzono w celu ochrony wierzycieli.”. 

 Zgodnie z przytoczoną powyŜej wykładnią autentyczną tekstu ustawy prezentowane 

przepisy mają przede wszystkim na celu ochronę wierzycieli oraz poddanie rozstrzygnięć 
dotyczących upadłego kontroli prawa zamiast zasad słuszności. 
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 Myślą przewodnią wszystkich porządków prawa upadłościowego jest stworzenie 

kolektywnego mechanizmu zaspokajania roszczeń wszystkich wierzycieli upadłego w ramach 

postępowania prowadzonego przez jeden organ państwowy (sąd upadłościowy). Naturalną 
konsekwencją tej zasady jest niedopuszczalność indywidualnych postępowań zmierzających 

do przymusowego wyegzekwowania roszczeń wierzycieli od masy upadłości. W praktyce 

oznacza to, Ŝe nawet uzyskanie korzystnego wyroku w postępowaniu arbitraŜowym nie moŜe 

zwolnić wierzyciela masy upadłości od konieczności uzyskania zaspokojenia w ramach 

postępowania upadłościowego. 

 

 

35. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym  

 

Stan obecny 

 
 Przedmiotowa ustawa określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w 

zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych (art. 1 ustawy). Pośrednictwo 

ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 5 ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 2 

ustawy, pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów 

ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych. 

 

Zezwolenie jako przesłanka prowadzenia działalności w zakresie określonym w ustawie o 

pośrednictwie ubezpieczeniowym 
 

 Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez brokerów 

ubezpieczeniowych posiadających zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w 

zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji oraz wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych – art. 

20 ustawy. Oznacza to, Ŝe tylko ta część działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, która 

polega na reprezentacji klienta zakładu ubezpieczeń (taki jest bowiem przedmiot działalności 

brokera ubezpieczeniowego) podlega reglamentacji administracyjno-prawnej. Formą tej 

reglamentacji jest wskazane zezwolenie (art. 20 w zw. z art. 28 ustawy). Organem właściwym 

do wydania zezwolenia jest organ nadzoru, którym w odniesieniu do brokerów 

ubezpieczeniowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (art. 1 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 3 

ustawy z  21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
52

).  

Zezwolenie wydaje się na wniosek: 

1) osoby fizycznej, która: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

  b) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: 

– przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, 

– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

– przeciwko ochronie informacji, 

– przeciwko wiarygodności dokumentów, 

– przeciwko mieniu, 

– przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

– skarbowe, 

c) daje rękojmię naleŜytego wykonywania działalności brokerskiej, 

d) posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
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e) dała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i 

Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności, 

f) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń 
zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złoŜenie wniosku o uzyskanie 

zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej, 

g) zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

działalności brokerskiej; 

   2) osoby prawnej: 

a) której wszyscy członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. 

a-d, przy czym co najmniej połowa z nich dodatkowo spełnia warunki określone w 

pkt 1 lit. e i f, 

b) spełnia warunek określony w pkt 1 lit. g. 

 

Brokerem ubezpieczeniowym nie moŜe być przedsiębiorca prawomocnie pozbawiony 

prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy - Prawo 

upadłościowe i naprawcze, w czasie trwania orzeczonego zakazu (art. 28 przedmiotowej 

ustawy). 

  

Powołany przepis zakreśla zatem przesłanki uzyskania stosownego zezwolenia, przy 

czym jego konstrukcja prawna („zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej (lub 

prawnej), która …” wskazuje, Ŝe mamy tu do czynienia z decyzją związaną. Spełnianie przez 

wnioskodawcę opisanych wyŜej przesłanek przesądza o obowiązku wydania decyzji 

pozytywnej dla wnioskodawcy w postaci udzielenia stosownego zezwolenia na prowadzenie 

działalności brokerskiej. 

 

Przesłanki aksjologiczne wynikające z wartości chronionych konstytucyjnie leŜące u 

podstaw wprowadzenia reglamentacji działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego 

 
 W uzasadnieniu przedmiotowej ustawy czytamy, Ŝe pośrednictwo ubezpieczeniowe 

wiąŜe się integralnie z nowoczesną organizacją ubezpieczeń gospodarczych opartą na zasadach 

rynkowych. SłuŜy ono nie tylko zdobywaniu przez ubezpieczycieli większej liczby 

kandydatów do ubezpieczenia, ale takŜe pozwala potencjalnym ubezpieczającym lepiej 

orientować się w mechanizmach rynku ubezpieczeniowego, przyczyniając się do umasowienia 

ubezpieczeń i stałego podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. Działalność 
pośredników ubezpieczeniowych skraca drogę między ubezpieczycielem i ubezpieczającym, 

ułatwiając ich kontakty oparte na idei negocjacji i harmonijnej współpracy.  

 Zawarte w przedmiotowej ustawie regulacje o charakterze reglamentacyjnym 

(zezwolenie) mają zatem (intencjonalnie) słuŜyć przede wszystkim zapewnieniu pewności 

obrotu prawnego i ochrony uzasadnionych interesów nieprofesjonalnych uczestników tego 

obrotu.   

 

Przesłanki normatywne reglamentacji wynikające z regulacji wspólnotowych 

 
 Przedmiotową ustawą dokonano implementacji dyrektywy 2002/92/WE z 9 grudnia 

2002 (tzw. dyrektywy IMD). 

 Podstawę prawną dla uchwalenia przedmiotowej dyrektywy stanowi art. 47 ust. 2 w zw. 

z art. 55 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Stanowi on, Ŝe w celu ułatwienia 

podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny rachunek (w zakresie 

usług) Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251, uchwala dyrektywy 

zmierzające do koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
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Państw Członkowskich dotyczących podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej 

na własny rachunek.  

 Dyrektywa IMD nakłada na kaŜde państwo członkowskie obowiązek uregulowania 

pośrednictwa ubezpieczeniowego, mianowicie poprzez ustanowienie systemu rejestracji, tak 

aby działalność prowadzili jedynie zarejestrowani pośrednicy. Drugim z waŜnych 

komponentów dyrektywy IMD jest fakt, Ŝe państwa członkowskie zobowiązane są do 

zagwarantowania dostępu do rynku zarejestrowanym pośrednikom ubezpieczeniowym z 

innych państw członkowskich. Innymi słowy, rejestracja jest warunkiem zagwarantowania 

dostępu do rynku zarówno we własnym kraju, jak i w innych państwach członkowskich. Na 

podstawie rejestracji we własnym kraju, pośrednicy ubezpieczeniowi mogą zawierać 
transakcje w innych państwach członkowskich, poprzez tymczasowe prowadzenie działalności 

bądź teŜ zakładając filię. Warunkiem rejestracji jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji 

zawodowych, które w dyrektywie IMD są określone jedynie bardzo ogólnie. Wymagania 

odnośnie odpowiednich kwalifikacji zawodowych obejmują: posiadanie ogólnych, handlowych 

i zawodowych umiejętności i wiedzy, posiadanie dobrej reputacji i dowodu, Ŝe w 

dotychczasowej działalności, zainteresowanego nie nastąpiła upadłość, posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej lub jakiejkolwiek innych porównywalnych 

gwarancji wobec odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania obowiązków zawodowych. 

 Dyrektywa IMD nie zawiera zatem wymogu reglamentacji omawianej działalności 

poprzez instytucję zezwolenia, jednakŜe przewiduje moŜliwość zaostrzenia przez Państwa 

Członkowskie wymogów wyŜej wymienionych lub dołączenia innych wymogów (w tym 

zezwolenia na prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego) dotyczących 

pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zarejestrowanych w ramach ich 

jurysdykcji. 

  

Propozycje zmian  
 

 W tym miejscu naleŜy przede wszystkim zauwaŜyć, Ŝe deregulacja działalności w 

zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w warstwie aksjologicznej, wynikającej zarówno z 

regulacji konstytucyjnej (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), jak i regulacji wspólnotowych 

(dyrektywa IMD), jest dopuszczalna.   

Polski ustawodawca nie jest bowiem zobligowany do reglamentowania działalności 

pośrednictwa ubezpieczeniowego poprzez zezwolenie.  
MoŜliwe jest tu zatem ograniczenie poziomu reglamentacji poprzez wyeliminowanie 

nieostrych, pozostawiających szerokie pole dla rozbieŜnych interpretacji, przesłanek udzielenia 

stosownego zezwolenia (art. 28 ust. 3 pkt. 1 lit. c ustawy zawiera sformułowanie o „dawaniu 

rękojmi naleŜytego wykonywania działalności brokerskiej”, co podwaŜa w pewnym stopniu 

tezę o związanym charakterze wydawanej decyzji przyznającej zezwolenie). Wydaje się 
bowiem, Ŝe konsumują się one zarówno w przesłankach zawierających wymóg niekaralności 

(art. 28 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy), jak i tych odnoszących się do wymogu posiadania 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych (art. 28 ust. 3 pkt. 1 lit. e ustawy). 

 Wydaje się równieŜ, Ŝe zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP pozwala na całkowitą  likwidację instytucji zezwolenia, przy pozostawieniu 

jedynie obowiązku rejestracji brokerów ubezpieczeniowych. Funkcję gwarancyjną w stosunku 

do wartości prawnie chronionych (pewność obrotu prawnego i ochrona uzasadnionych 

interesów nieprofesjonalnych uczestników tego obrotu) pełniłby bowiem sam wpis do rejestru 

brokerów ubezpieczeniowych. 
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Wobec powyŜszego wprowadzane są zmiany deregulujące przepisy ustawy o 

pośrednictwie ubezpieczeniowym (w korelacji z przepisami dyrektywy 2002/92/WE w sprawie 

pośrednictwa ubezpieczeniowego), które polegają na: 

1) rejestr agentów ubezpieczeniowych (działalność agencyjną) zamieniono na rejestr 

działalności regulowanej (rejestr agentów ubezpieczeniowych), w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, prowadzonym przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. Z uwagi na fakt, iŜ dyrektywa IMD wymaga rejestracji działalności w 

zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, zmiana ta pozwoli na ujednolicenie 

reglamentacji działalności gospodarczej dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 

Zmiana ta nie wprowadza dodatkowych obciąŜeń dla osób podejmujących działalność 
agencyjną, 

2) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej (art. 20) i wpis do rejestru 

brokerów ubezpieczeniowych (art. 37) zastąpiono obowiązkiem wpisu do rejestru 

brokerów ubezpieczeniowych, będącego rejestrem działalności regulowanej w 

rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzonego przez 

Komisję Nadzoru Finansowego. Zmiana jest konsekwencją omówionych wyŜej wad 

zezwolenia jako uznaniowej decyzji administracyjnej warunkującej podjęcie 

działalności gospodarczej w tym obszarze. Zmiana powoduje zmniejszenie cięŜaru 

reglamentacji administracyjnej nakładanej na przedsiębiorców, 

3) określono jednorazową opłatę za wpis do rejestru dla wszystkich pośredników 

ubezpieczeniowych w wysokości 110 zł (art. 37 ust. 1b). Obecnie za wpis do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych pobierana jest opłata w wysokości 110 zł, a za zmianę w 

zaleŜności od rodzaju zmiany w wysokości od 55 – 110 zł. Zniesiono opłatę za 

uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń 
albo w zakresie reasekuracji w wysokości 1087 zł (zmiany w załączniku do ustawy o 

opłacie skarbowej). Broker ubezpieczeniowy będzie ponosił obecnie jednorazową 
opłatę w wysokości 110 zł za wpis do rejestru,  

4) warunki przeprowadzania egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów 

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przeniesiono z rozporządzenia do ustawy. 

Zmiana ma na celu zwiększenie transparentności zasad przeprowadzania egzaminów 

zawodowych poprzez uregulowanie w akcie prawnym o charakterze ustawowym. 

 

 

36. Ustawa o nasiennictwie 
 

Stan obecny 

 
Obowiązująca ustawa o nasiennictwie reguluje w rozdziale 5 kwestie obrotu materiałem 

siewnym. Zgodnie z art. 54 działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałem siewnym 

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

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 

dokonujących obrotu materiałem siewnym. 

Przepisy te nie dotyczą jednak: 

 1) producentów materiału rozmnoŜeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i 

ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, wytworzonego i sprzedawanego na terenie 

tego samego powiatu, jeŜeli jest on przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne 

odbiorcy; 

 2) dostawców. 

Organem prowadzącym rejestr jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy. 
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Natomiast stosownie do art. 54a rolnicy oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek 

budŜetowych, które prowadzą działalność w zakresie materiałem siewnym obowiązani są 
uzyskać wpis do odrębnego rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym. 

Ten rejestr równieŜ prowadzony jest przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu. 

 

Propozycje zmian 

 
Zmiany przepisów rozdziału 5 – Obrót materiałem siewnym mają na celu:  

1) zniesienie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej na 

prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym i zastąpienie 

obowiązku wpisu do rejestru zgłoszeniem wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu 

ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, 

2) likwidację 2 odrębnych rejestrów (z art. 54 i 54a) i wprowadzenie instytucji zgłoszenia 

dla podmiotów podejmujących działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym, z 

wyłączeniem producentów materiału rozmnoŜeniowego i nasadzeniowego roślin 

warzywnych i ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, wytworzonego i 

sprzedawanego na terenie tego samego powiatu, jeŜeli jest on przeznaczony na 

niezarobkowe potrzeby własne odbiorcy oraz dostawców, 

3) zniesienie obowiązku uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej będzie 

skutkować likwidacją opłaty za wpis do rejestru w wysokości 288 zł (zgodnie z 

załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej), 

4) wojewódzki inspektor będzie mógł prowadzić kontrolę następczą zgodności 

wykonywania działalności z ustawą. JeŜeli stwierdzi naruszenie warunków 

wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej będzie mógł wezwać do 

usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie, a w przypadku nie usunięcia naruszeń 
wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej na okres 3 lat. 

 

 

37. Ustawa o ochronie roślin  

 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 94, z 

późn. zm.) reguluje sferę: 
5) ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,  

6) obrotu (handlu, przewozu) roślinami, produktami roślinnymi, 

7) dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do 

stosowania w środkach ochrony roślin oraz  

8) zapobiegania zagroŜeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, które 

mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin.  

 

Ustawa koncentruje się przede wszystkim na reglamentacji: 

9) produkcji, przywozu i przewozu określonych rodzajów roślin i produktów roślinnych 

– szczególnie podatnych na poraŜenie przez organizmy kwarantannowe,  

10) wytwarzania, przywozu i transportu środków ochrony roślin – niosących zagroŜenia 

dla równowagi biologicznej i stanu środowiska.  

 

Ustawa określa równieŜ zasady postępowania z organizmami szkodliwymi, 

niebezpiecznymi dla roślin i produktów roślinnych. Szereg szczegółowych wymagań 
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dotyczących wprowadzania do obrotu, kontroli zgodności z wymaganiami ustawy oraz 

odstępstw od zasad ogólnych określonych zostało na poziomie aktów wykonawczych. 

 

Prawo wspólnotowe a ustawa o ochronie roślin 
 

Z uwagi na oddziaływanie organizmów szkodliwych oraz środków ochrony roślin na 

pozbawioną granic wewnętrznych przestrzeń Wspólnoty, oraz potrzebę jednolitych działań, 
kryteriów i procedur dotyczących ww. zagroŜeń, kwestie te są w daleko idącej mierze 

poddane regulacji wspólnotowej. Wskazać naleŜy, Ŝe analizowana ustawa dokonuje 

wdroŜenia w sumie 37 dyrektyw.
53

 

                                                 
53

 Ustawa implementuje następujące dyrektywy (wyliczenie przykładowe): 
1) dyrektywy 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego (Dz. 

Urz. WE L 323, 24.12.1969), 

2) dyrektywy 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego (Dz. 

Urz. WE L 323, 24.12.1969), 

3) dyrektywy 69/466/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Dz. 

Urz. WE L 323, 24.12.1969), 

4) dyrektywy 74/647/EWG z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek występujących na 

goździku (Dz. Urz. WE L 352, 28.12.1974), 

5) dyrektywy 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania 

środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 33, 08.02.1979) 

oraz kolejnych dyrektyw ją zmieniających, 

6) dyrektywy 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony 

roślin (Dz. Urz. WE L 230, 19.08.1991) oraz kolejnych dyrektyw ją zmieniających, 

7) dyrektywy 92/70/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiającej szczegółowe zasady przeprowadzania 

badań do celów uznania stref chronionych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 250, 29.08.1992), 

8) dyrektywy 92/90/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. ustalającej obowiązki, którym podlegają producenci 

i importerzy roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów oraz ustalająca szczegóły dla ich 

rejestracji (Dz. Urz. WE L 344, 26.11.1992), 

9) dyrektywy 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustalającej stopień standaryzacji dla paszportów 

roślin uŜywanych w przypadku przemieszczania określonych roślin, produktów roślinnych i 

przedmiotów na terenie Wspólnoty oraz ustalająca szczegółową procedurę związaną z wydawaniem 

takich paszportów roślin oraz warunki i szczegółową procedurę ich zamiany (Dz. Urz. WE L 004, 

08.01.1993), 

10) dyrektywy 93/50/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. określającej pewne rośliny niezamieszczone w 

załączniku V Części A dyrektywy 77/93/EWG, których producenci lub miejsca przechowywania, 

ośrodki dystrybucji w strefach produkcji takich roślin powinny być zamieszczone w rejestrze 

urzędowym (Dz. Urz. WE L 205, 17.08.1993), 

11) dyrektywy 93/51/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. ustanawiającej zasady przemieszczania niektórych 

roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną, oraz zasady 

przemieszczania takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z oraz 

przemieszczanych w obrębie takiej strefy (Dz. Urz. WE L 205, 17.08.1993), 

12) dyrektywy 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej 

ziemniaka (Dz. Urz. WE L 259, 18.10.1993), 

13) dyrektywy 94/3/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. ustalającej procedurę zawiadamiania nt. przechwyceń 
przesyłki lub organizmu szkodliwego z krajów trzecich i przedstawiających powaŜne zagroŜenie 

fitosanitarne (Dz. Urz. WE L 32, 05.02.1994), 

14) dyrektywy 95/44/WE z dnia 26 czerwca 1995 r. ustalającej warunki, pod którymi określone 

organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i przedmioty zamieszczone w załącznikach I do V 

dyrektywy 77/93/EWG mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terenie Wspólnoty lub 

określonych stref chronionych w celu doświadczeń odmianowych lub do celów naukowych i do prac 

nad selekcja odmianową (Dz. Urz. WE L 184, 03.08.1995, z późn.zm.), 

15) dyrektywy 97/57/WE z dnia 22 września 1997 r. ustanawiająca załącznik VI do dyrektywy 

91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 265, 

27.09.1997), 

16) dyrektywy 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. ustanawiającej minimalne warunki do 

przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w miejscach kontroli innych niŜ w punkcie 
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Wpływ na zakres regulacji mają nadto umowy międzynarodowe, których 

postanowienia uwzględnione są np. w rozporządzeniach określających substancje aktywne, 

których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione lub podlega ograniczeniom 

(mowa tu o Konwencji Helsińskiej z dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska, 

morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencji Rotterdamskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie procedury zgody o uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu 

niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, Konwencji 

Sztokholmskiej z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych). 

 

Uzasadnienie reglamentacji 
 

 Na gruncie konstytucyjnym uzasadnienia obowiązujących przepisów poszukiwać 
naleŜy w takich wartościach jak zdrowie człowieka, zwierząt i roślin, ochrona środowiska 

oraz zrównowaŜony rozwój. Podkreśla się, Ŝe wszystkie środki ochrony roślin mogą kryć w 

sobie pewne ryzyko dla ludzi i równowagi w naturze i powinny w związku z tym podlegać 
szczegółowej procedurze zatwierdzania, a stosowanie pestycydów winno być ograniczane. 

Wartości te, z punktu widzenia społecznego - najwyŜszej wagi, definiują interes publiczny 

uzasadniający ograniczenie wolności w dziedzinie wolności prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie określonym ustawą. 
Kluczem dla zwiększenia bezpieczeństwa stosowania pestycydów jest teŜ zgodnie z 

filozofią prawa wspólnotowego kontrola i certyfikacja sprzętu, wymóg bezpiecznego 

składowania pestycydów oraz szkolenia dla sprzedawców i uŜytkowników profesjonalnych. 

Podkreśla się, Ŝe konkurencyjność i wolny handel w Unii Europejskiej, powinny doznawać 
ograniczenia z uwagi na priorytet jakim jest zabezpieczenie i ochrona środowiska naturalnego 

i zdrowia obywateli. 

 

Ustawa reglamentuje działalność następujących podmiotów działających w oparciu o 

jej przepisy: 

1. prowadzących działalność produkcyjną lub handlową roślinami, produktami 

roślinnymi lub przedmiotami szczególnie podatnymi na poraŜenie przez organizmy 

kwarantannowe, 

2. prowadzących prace z organizmami kwarantannowymi, 

3. zajmujących się konfekcjonowaniem lub obrotem środkami ochrony roślin, 

4. świadczących usługi w zakresie badania skuteczności działania środka ochrony roślin, 

5. świadczących usługi w zakresie organizowania szkoleń,  
6. świadczących usługi w zakresie badania sprawności technicznej opryskiwaczy. 

 

                                                                                                                                                         
przeznaczenia roślin, produktów roślinnych i przedmiotów pochodzących z krajów trzecich (Dz. Urz. 

WE L 126, 28.04.1998), 

17) dyrektywy 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli Ralstonia solanacerum (Dz. Urz. WE 

L 235, 21.08.1998), 

18) dyrektywy 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków fitosanitarnych przeciwko 

wprowadzeniu na obszar Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i 

przeciwko ich rozprzestrzenianiu się na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 169, 10.07.2000, z 

późn.zm.) oraz dyrektywy ją zmieniającej, 

19) dyrektywy 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r. uznającej chronione strefy naraŜone na szczególne 

ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylająca dyrektywę 92/76/EWG (Dz. Urz. WE L 

127, 09.05.2001, z późn.zm.). 
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„UpowaŜnienie” jako przesłanka prowadzenia działalności w zakresie szkoleń 

rolników 

 
Obowiązująca ustawa o ochronie roślin reguluje działalność podmiotów, które mogą 

prowadzić szkolenia w zakresie: 

11) obrotu lub konfekcjonowania środkami ochrony roślin (art. 64 ust. 4 pkt 1), 

12) stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie (art. 66 ust. 1), 

13) stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub 

toksycznych dla człowieka (art. 74). 

 

Jak stanowi art. 75 ustawy, szkolenia te mogą być prowadzone jedynie przez jednostki 

organizacyjne upowaŜnione przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 

siedzibę tych jednostek. UpowaŜnienie do prowadzenia szkoleń, wydawane jest na wniosek, 

w drodze decyzji, jeŜeli jednostka organizacyjna posiada pomieszczenia, środki dydaktyczne i 

wykwalifikowaną kadrę, odpowiednie do prowadzenia takich szkoleń. 
Szczegółowe wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia określa w 

drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw rolnictwa. Ustawa nakazuje przy tym  

ministrowi uwzględnić zapewnienie przez te jednostki wykwalifikowanej kadry i 

zagwarantowanie rzetelnego przeprowadzania szkoleń. 
Prawo wspólnotowe nic nie mówi o podmiotach prowadzących szkolenia w zakresie 

obrotu i konfekcjonowania środkami ochrony roślin, zatem polski ustawodawca wprowadził 

regulację ich dotyczącą z własnej inicjatywy.  

Omawiane przepisy naleŜy ocenić negatywnie. W sposób niepotrzebny rozszerzają 
one zakres decyzyjny organów administracji oraz nie określają w sposób precyzyjny 

kryteriów udzielania upowaŜnienia. Warunki, które musi spełnić jednostka ubiegająca się o 

upowaŜnienie, określone są w sposób ogólny, a szczegółowo ustala je dopiero rozporządzenie 

– co następuje z naruszeniem art. 22 Konstytucji oraz art. 92 Konstytucji (ograniczenie 

wolności działalności gospodarczej następuje nie w ustawie, a rozporządzeniu i brak jest 

precyzyjnych wytycznych dotyczących treści tego aktu). 

Postulować naleŜy uznanie działalności w omawianym względzie za działalność 
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej i 

ustalenie jej warunków w ustawie. 

 

„UpowaŜnienie” jako przesłanka prowadzenia działalności w zakresie badania 

sprawności technicznej opryskiwaczy  
 

Ustawa wprowadza wymóg by sprawność techniczna opryskiwaczy stosowanych do 

wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin, była potwierdzona badaniami. Zgodnie z 

art. 76 ustawy, badania te mogą być wykonywane jedynie przez jednostki organizacyjne 

upowaŜnione przez wojewódzkiego inspektora. UpowaŜnienie to ma formę decyzji. 

Warunkiem jej wydania jest, by posiadała ona „odpowiednie warunki lokalowe, właściwe 

wyposaŜenie techniczne i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia takich badań”. Ustęp 7 

tego przepisu upowaŜnił ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowych wymagań w tym względzie, wskazując iŜ uwzględnione 

powinny być takie okoliczności jak posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, 

właściwego wyposaŜenia technicznego i niezbędnego sprzętu diagnostycznego, posiadanie 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazywano, iŜ wymóg powyŜszy wynika z 

potrzeby zapewnienia sprawności technicznej opryskiwaczy, umoŜliwiającej precyzyjne 
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stosowanie środków ochrony roślin, tak, aby zabieg był skuteczny i jednocześnie bezpieczny 

dla ludzi, zwierząt i środowiska.  

Zawarte w art. 76 ustawy wymaganie nie wynika z prawa wspólnotowego. Realizuje 

ono jednak słuszną ideę systematycznej kontroli opryskiwaczy co do ich sprawności, czyli: 

szczelności i ewentualnych wycieków, zuŜycia elementów warunkujących wydatek cieczy 

(odpowiedniego dozowania chemikaliów). Niewłaściwe działanie tych urządzeń stanowić 
moŜe bowiem zagroŜenie dla zdrowia rolnika oraz konsumentów.  

Postulować jednak naleŜy zmianę stosowanej formy reglamentacji – „upowaŜnienia w 

formie decyzji” na zaliczenie badań sprawności technicznej opryskiwaczy do działalności 

regulowanej. Zmiana ta w praktyce nie obniŜy bezpieczeństwa pracy przy zastosowaniu 

spryskiwaczy, a zlikwiduje element uznaniowy decyzji wojewódzkiego inspektora i ułatwi 

funkcjonowanie przedsiębiorcom wykonującym tą działalność.  
 

Propozycje zmian 
 

Wobec powyŜszego do ustawy o ochronie roślin wprowadzono zmiany polegające na: 

1) upowaŜnienie na wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie 

konfekcjonowania, obrotu i stosowania środków ochrony roślin zastąpiono 

obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej na działalność w 

tym zakresie prowadzonego przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora 

(art. 75), 

2) upowaŜnienie na wykonywanie działalności w zakresie badania sprawności 

technicznej opryskiwaczy zastąpiono obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru 

działalności regulowanej na działalność w tym zakresie prowadzonego przez 

właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora (art. 76a), 

3) określeniu opłaty za wpis do rejestru w zakresie wymienionych wyŜej działalności w 

wysokości 220 zł (brak określenia opłaty skutkowałby obowiązkiem poniesienia 

opłaty za wpis w wysokości 616 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie 

skarbowej). 

 

 

38. Ustawa o rybołówstwie  

 

Stan obecny (niekaralność armatora) 

Do wykonywania rybołówstwa morskiego, czyli połowu organizmów morskich w 

morzu w celach zarobkowych wymagane jest posiadanie przez armatora licencji połowowej 

(art. 5 ustawy). Uzyskanie licencji uzaleŜnione jest od spełnienia przesłanek w postaci 

dysponowania przez armatora statkiem rybackim, wpisanym do rejestru statków oraz 

niekaralności osoby ubiegającej się o wydanie licencji za umyślne przestępstwo popełnione 

przy uŜyciu statku rybackiego. Licencja połowowa dostarcza informacji o sposobie 

wykonywania rybołówstwa morskiego, parametrach technicznych oraz ułatwia identyfikację 
statków rybackich. Wzór licencji połowowej zawiera wszystkie dane wymagane 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 3690/93 z 20.12.1993 r. wprowadzającym wspólnotowy 

system określający minimum informacji, które muszą być zawarte w licencjach połowowych. 

Licencja połowowa wydawana jest przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

na wniosek armatora statku rybackiego na czas nieokreślony, po uiszczeniu opłaty. Wysokość 
opłaty skarbowej za wydanie licencji uzaleŜniona jest od  długości statku rybackiego, na który 

zostaje wydana (art. 12 ust. 1 i 3 ustawy).  
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Obowiązek uzyskania licencji połowowej do wykonywania rybołówstwa wynika z 

prawa unijnego, a mianowicie z art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 

20.12.2002 r. dotyczącego ochrony i zrównowaŜonej eksploatacji zasobów rybnych w ramach 

Wspólnej Polityki Rybackiej, co powoduje, Ŝe regulacja ustawowa jest zgodna z prawem 

unijnym.   

Budzi jednak zastrzeŜenia moŜliwość odmowy wydania licencji połowowej w 

przypadku, gdy „armator (...) został skazany prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo 

popełnione przy uŜyciu statku rybackiego” (art. 14 pkt 2 ustawy). Przepisy nie precyzują o 

jakie rodzaje przestępstw chodzi i w jaki sposób dokonywana będzie ocena, czy dany czyn 

zabroniony uzasadnia (a inny nie) odmowę przyznania licencji. NaleŜy podkreślić, Ŝe sam 

ustawodawca wprowadzając to ograniczenie w uzyskaniu licencji połowowej nie uzasadnił w 

Ŝaden sposób celowości i potrzeby niekaralności kandydata starającego się o licencję 
połowową oraz nie wyjaśnił co naleŜy rozumieć pod pojęciem „przestępstwo popełnione przy 

uŜyciu statku rybackiego”.  

NaleŜy zatem postulować, aby o tym czy osobę skazaną pozbawić moŜliwości 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania rybołówstwa 

rozstrzygał sąd karny w ramach orzeczenia o wymiarze kary przy rozpoznawaniu sprawy z 

oskarŜenia publicznego (art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego przewiduje środek karny w postaci 

zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej), a nie minister w ramach 

rozpoznawania wniosku o wydanie licencji połowowej. 

Propozycje zmian 

Wobec powyŜszego uchylono przesłankę niekaralności armatora ubiegającego się o 

wydanie licencji za  przestępstwo umyślne popełnione przy uŜyciu statku rybackiego (w art. 

14 dodano pkt 2a, w art. 15 nowe brzmienie otrzymał ust. 1 pkt 2 lit. b). 

 

Stan obecny (zezwolenie na prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich) 

  Stosownie do art. 22 ustawy na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na 

skupie lub przetwórstwie organizmów morskich w polskich obszarach morskich wymagane 

jest uzyskanie zezwolenia, które wydawane jest na czas nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy. 

Zezwolenie to zawiera m. in. określenie ilości i gatunku organizmów morskich, będących 

celem prowadzonego skupu lub przetwórstwa oraz określenie rejonu prowadzenia skupu lub 

przetwórstwa organizmów morskich.  

Wymaganie uzyskania wymienionego zezwolenia celem podjęcia działalności 

gospodarczej nie zostało uzasadnione przez ustawodawcę w Ŝaden sposób w uzasadnieniu 

projektu ustawy (druk Sejmu RP IV kadencji nr 2174 z dnia 31.10.2003 r.). Nie zostało takŜe 

wskazane, jakie znaczenie dla interesu publicznego mają powyŜsze ograniczenia wolności 

gospodarczej, co stanowi naruszenie normy konstytucyjnej zawartej w art. 22 Konstytucji. 

MoŜna mieć równieŜ wątpliwości, czy wprowadzenie powyŜszych ograniczeń respektuje 

konstytucyjną zasadę proporcjonalności, zgodnie z którą uŜyte przez ustawodawcę środki 

powinny pozostawać w odpowiedniej proporcji do zamierzonego rezultatu.  

NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iŜ zagadnienia związane z prowadzeniem 

skupu i przetwórstwem organizmów morskich nie zostały uregulowane przez przepisy prawa 

wspólnotowego. Przepis art. 25 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12.10.1993 r.  

ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa 

stanowi jedynie, Ŝe kaŜde państwo członkowskie przyjmie przepisy w celu rozwoju 

przemysłu akwakultury i obszarów przybrzeŜnych. A zatem wprowadzone przez 
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ustawodawcę polskiego daleko idące formy reglamentacji w podjęciu działalności 

gospodarczej w omawianym zakresie, nakładające na armatora obowiązek uzyskania 

zezwoleń, są zbędne z punktu widzenia zapewnienia przestrzegania regulacji wspólnotowych 

oraz celów wskazanych w acquis communautaire.  

Z tych względów celowym jest uchylenie restrykcyjnych przepisów ustawy 

uzaleŜniających wykonywanie rybołówstwa morskiego w zakresie prowadzenia skupu lub 

przetwórstwa organizmów morskich, od uzyskania zezwoleń wydawanych przez ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa.  

 

Propozycje zmian 

  Wobec powyŜszego uchylono zezwolenie na prowadzenie skupu lub przetwórstwa 

organizmów morskich (uchylono art. 22). 

 

39. Ustawa o podatku od towarów i usług 

 

Stan obecny 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT, ograniczeń w przypadku prawa do 

odliczania podatku VAT przy zakupie samochodów na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej nie stosuje się do pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi 

w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, o  przeznaczeniu wymienionym w 

załączniku nr 9 do ustawy.  

Katalog zawarty w załączniku nr 9  stanowi w chwili obecnej o 10 rodzajach 

przeznaczenia pojazdów. Na liście tej znalazły się m in. koparki, bankowozy czy ładowarki, a 

w opiniowanym projekcie proponuje się dodanie pojazdów pogrzebowych.  

 

Propozycje zmian 

Tak skonstruowany wykaz nie zawiera jednak innych pojazdów specjalnych w 

rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym, których jedynym przeznaczeniem jest ich 

wykorzystanie do prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o VAT nie uwzględnia 

m.in. takich pojazdów specjalnych, jak pogotowie techniczne, ambulanse, samochody – 

sklepy czy samochody poŜarnicze.  

Pojazdy takie bez wątpienia wykorzystywane są wyłącznie w celach prowadzonej 

działalności gospodarczej i nie posiadają  charakteru samochodów osobowych.  Posiadają 
jednak masę całkowitą mniejszą niŜ 3,5 tony w konsekwencji czego,  aby nabyć prawo do 

odliczenia VAT od ich nabycia, jak teŜ od nabycia do nich paliwa, muszą spełnić dodatkowe 

warunki nałoŜone przepisami o VAT, czyli m.in. uzyskać zaświadczenie z okręgowej stacji 

kontroli pojazdów. Stacje kontroli pojazdów nie wydają jednak zaświadczeń powołując się na 

przepisy ustawy o VAT (załącznik nr 9 do ustawy).  

Niezrozumiałe i niczym innym (poza interesem fiskalnym) nieuzasadnione wydaje się 
być pozbawienie prawa do pełnego odliczenia VAT przy zakupie choćby takich pojazdów jak 

pojazdy poŜarnicze. 

Stojąc na stanowisku, iŜ przepisy w powyŜszym zakresie winny ulec zmianie, a 

regulacje zawarte w przepisach z zakresu prawa o ruchu drogowym są wystarczające dla 
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precyzyjnego określenia pojęcia „pojazd specjalny”, proponujemy nadanie art. 86 ust. 4 pkt 5 

ustawy o VAT brzmienie: 

„5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów 

prawa o ruchu drogowym” . 

Konsekwencja takiej regulacji byłaby konieczność wykreślenia załącznika nr 9 do 

ustawy o VAT. 

 

  Kasy fiskalne 

 Zgodnie z art.. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

podatnicy dokonujący sprzedaŜy na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązania prowadzić ewidencję obrotu i kwot 

podatku naleŜnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawa zawiera delegację ustawową 
dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia 

zwalniającego na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z 

obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie 

to ma charakter okresowy, a Minister Finansów dla kaŜdego kolejnego okresu wydaje nowe 

rozporządzenie określające warunki stosowania kas fiskalnych na te okresy.  

Taki tryb regulowania tej materii nie sprzyja stabilności i przejrzystości przepisów 

prawnych, waŜnych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców. Kolejne zmiany 

przepisów o kasach rejestrujących nie pozwalają podatnikom na precyzyjne określenie 

terminu, w którym podatnicy ci będą zobowiązani do zainstalowani tych kas.  Kwestie 

wynikające z ewidencjonowania obrotu i stosowania kas fiskalnych wywierają istotny wpływ 

na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, gdyŜ wiązać się mogą z koniecznością 
poniesienia ogromnych nakładów m.in. na przystosowanie systemu organizacyjnego w 

jednostce, zakup dodatkowego sprzętu czy przeszkolenie personelu. Taki tryb regulowania 

tych zagadnień stawia niektóre podmioty w niepewnej sytuacji prawnej gdyŜ w przypadku 

zniesienia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do ich działalności i tym 

samym konieczności zainstalowania w niektórych sytuacjach setki bądź tysiące kas 

rejestrujących, mogłoby by dojść do znaczące obciąŜenia tych podmiotów. 

Nadanie przepisom dotyczącym zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za 

pomocą kas fiskalnych rangi ustawowej sprzyjać będzie zwiększeniu pewności prawa w tym 

zakresie.  

Ponadto w projekcie proponuje się objęcie niektórych grup podatników, dotychczas 

zwolnionych, obowiązkiem ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących. 

Dotyczy to: 

- usług pośrednictwa finansowego,  

- usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, 

doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

- usługi w zakresie edukacji, 

- usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

- usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, 

- usługi pogrzebowe i pokrewne, 

Ze zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących powinny korzystać tylko te usługi, 

które są realizowane w szczególnych warunkach. Ww. grupy usług nie są wykonywane w 
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szczególnych warunkach, uzasadniających zwolnienie z ewidencjonowania obrotu za pomocą 
kas rejestrujących, dlatego w projekcie proponuje się wykreślenie tych usług z wykazu 

czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania.  

Wprowadzenie tego rozwiązania jest zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. K 36/08, którym Trybunał uznał, iŜ zasady zwalniania 

podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy 

zastosowaniu kas rejestrujących są niezgodne z konstytucją. 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, Ŝe art. 111 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 111 ust. 8 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest niezgodny z art. 92 

ust. 1 konstytucji. Przepis ten traci moc obowiązującą z upływem dziewięciu miesięcy 

od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. 

Obowiązek stosowania przez określone grupy podatników kas rejestrujących został 

wprowadzony przez art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Miał on 

zapewnić prawidłowość ewidencji podstawowych danych dotyczących zawieranych 

transakcji, w tym wysokości uzyskanego przez podatnika obrotu i kwot naleŜnego 

podatku. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdza, Ŝe nie jest moŜliwe w praktyce, aby w 

ustawach regulować wszystkie zagadnienia prawa podatkowego. Powoduje to 

konieczność korzystania z upowaŜnień ustawowych. W sferze szeroko rozumianego 

prawa daninowego upowaŜnienie do wydania aktu wykonawczego nie moŜe mieć 
charakteru ogólnego, tzn. nie moŜe zezwalać na wprowadzenie w rozporządzeniu 

regulacji w istocie swej zmieniających zapisy ustawowe. Ewidencja sprzedaŜy przy 

zastosowaniu kas rejestrujących ma bezpośredni związek z realizacją obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Obowiązek ten i z niego 

zwolnienie mają niewątpliwy wpływ na pozycję prawną podmiotów uczestniczących w 

obrocie gospodarczym. Z tych względów ustawowe wytyczne powinny być 
szczegółowe. 

W ocenie Trybunału uŜyte w kwestionowanych przepisach sformułowania są 
nieostre, nieprecyzyjne i w konsekwencji niedookreślone w takim stopniu, Ŝe nie 

moŜna ustalić, jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podmiotów i 

czynności podlegających zwolnieniu od obowiązku z art. 111 ust. 1 ustawy. 

 

VAT dla podróŜnych 

W obecnym stanie prawnym, w celu uzyskania zwrotu zapłaconego podatku, jeśli 
sklep sam dokonuje zwrotu (bez firmy pośredniczącej) podróŜny musi w ciągu kilku miesięcy 

od dnia zakupu wrócić do Polski i udać się do sklepu, w którym dokonał zakupu. Zwrot 

bowiem moŜliwy jest jedynie w formie gotówkowej. Dla uprawnionych podróŜnych, czyli 

obywateli państw spoza UE, taki wymóg jest w praktyce niewykonalny. Ograniczenie form 

wypłat, szczególnie w przypadku sprzedawców niekorzystających z usług firm 

pośredniczących, jest jedną  z blokad systemu tax free w Polsce. 

Rozszerzenie dopuszczalnych form  wypłat  o formy bezgotówkowe proponowane w 

projekcie,  jest naturalną konsekwencją postępu technologicznego w zakresie rozliczeń 
finansowych i dostępności tych form wypłat dla podróŜnych. Takie moŜliwości dopuszczalne 

są we wszystkich krajach, w których prawo dopuszcza moŜliwość zwrotu podatku 

podróŜnym, z wyłączeniem Polski. Bezgotówkowa wypłata kwoty podatku jest dodatkowo 

dla podróŜnego często bardziej wygodna i bezpieczna, zwłaszcza w przypadku znacznych 

kwot. Tym bardziej, Ŝe zwrot dokonywany jest jedynie w złotych polskich. Tak więc przy 

zwrocie w gotówce turysta zawsze otrzyma złote polskie. W przypadku, gdyby zwrot, tak jak 
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zakłada projekt, moŜliwy był równieŜ w formie bezgotówkowej, na konto turysty wpływałyby 

kwoty po przeliczeniu ze złotych  w jego narodowej walucie.  

 

Zniesienie zaświadczenia do prowadzenia działalności pośrednika w zwrocie podatku VAT 

Zaproponowane zmiany mają na celu zniesienie warunku uzyskiwania zaświadczenia 

uprawniającego do prowadzenia działalności w charakterze pośrednika w zwrocie podatku 

VAT podróŜnym. Aktualnie obowiązujący tryb wydawania przez ministra finansów 

zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia tej działalności na nie dłuŜej niŜ 1 rok 

powoduje, Ŝe faktycznie takie podmioty muszą ubiegać się o uzyskiwanie równoległych w 

czasie zaświadczeń bez moŜliwości zaplanowania działalności na dłuŜej niŜ kilka miesięcy. 

Specyfika usługi tax free for tourists wyklucza moŜliwość jej zawieszania, czy 

zatrzymywania i wznawiania  przez ten sam podmiot.  Prowadzenie tej działalności jest 

obciąŜone ryzykiem i potencjalnymi sankcjami niespotykanymi w Ŝadnej innej działalności 

gospodarczej.   

To podmiot pośredniczący ponosi całe ryzyko transakcji. Sprzedawca nie zwróci 

podmiotowi pośredniczącemu podatku, jeŜeli stwierdzi, Ŝe dokument nie spełnia wymogów 

do zastosowania stawki 0%. Ryzyko po stronie pośrednika istnieje niezaleŜnie od przyczyny 

nieprawidłowości, istnieje równieŜ w przypadku nierzetelności sprzedawcy. Po zastosowaniu 

stawki 0% przez sprzedawcę, organ skarbowy dokonuje ponownej weryfikacji dokumentów 

przedłoŜonych przez sprzedawcę. Zakwestionowanie ich poprawności równieŜ naraŜa 

podmiot pośredniczący na utratę  nie tylko prowizji pośrednika, ale całej kwoty zwróconego 

podróŜnemu podatku. W kaŜdej sytuacji ryzyko pośrednika jest wyŜsze niŜ moŜliwe do 

uzyskania korzyści z konkretnej transakcji. Nie ma Ŝadnych racjonalnych przesłanek do 

obwarowywania działalności podmiotów pośredniczących w zwrocie podatku podróŜnym 

jakimikolwiek specjalnymi ograniczeniami i wymogami wykraczającymi poza powszechnie 

obowiązujące ogół przedsiębiorców. Rola firmy pośredniczącej w systemie zwrotu podatku 

niejako samoistnie wymusza na takiej firmie zapewnienie jego poprawności. 

Usługa zwrotu podatku podróŜnym, podobne jak inne usługi o wysokim stopniu 

specjalizacji, wymaga przygotowania złoŜonego systemu łączącego firmę pośredniczącą, 
sprzedawcę i podróŜnego, umoŜliwiającego weryfikację poprawności i bezpieczeństwa 

transakcji na wszystkich jej etapach. Takie przygotowanie wymaga co najmniej  roku,  przy 

czym nie moŜna zawrzeć uzasadnionych merytorycznie i ekonomicznie umów w tym zakresie 

na okres krótszy niŜ 1 rok. Podobnie wygląda sytuacja z zamykaniem systemu przez firmę 
pośredniczącą. Jest to działalność o charakterze ciągłym, nie ma moŜliwości jej zawieszenia, 

czy zatrzymania i wznowienia przez ten sam podmiot. Zaświadczenie wydawane na nie dłuŜej 

niŜ rok, które faktycznie jest nieuprawnioną koncesją, nie daje moŜliwości  prowadzenia 

działalności firmom pośredniczącym.  

Poza powyŜszymi argumentami, zniesienie zaświadczenia jest  konieczne dla 

uzyskania zgodności przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  z art. 20 Konstytucji 

RP i  z ustawą  z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz z 

wytycznymi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej, w szczególności z art. 131,  art. 146 ust.1 lit.b) oraz art. 

147.  

UniezaleŜnienie prawa do zastosowania stawki 0% przez sprzedawcę od faktu dokonania 

wypłaty podatku podróŜnemu 

Zmiana art. 129 ust.1. związana jest bezpośrednio ze zmianą art.127 ust.5. 
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Konieczność uniezaleŜnienia prawa do zastosowania stawki 0% przez sprzedawcę od 

faktu dokonania wypłaty podatku podróŜnemu w sytuacji wypłaty w formie bezgotówkowej 

wynika ze specyfiki tej formy wypłat. Z punktu widzenia nabycia prawa do zastosowania 

stawki 0% przez sprzedawcę kluczowe winno być uzyskanie przez niego dokumentu zwrotu 

podatku podróŜnym, który został przez tego sprzedawcę uprzednio wystawiony zgodnie z 

przepisami prawa i na którym udokumentowano dokonanie wywozu towarów poza terytorium 

wspólnoty w wyznaczonym ustawowo terminie. Takie warunki zastosowania stawki % 

znajdujemy w dyrektywie 2006/112/WE Rady.  

Zmiana brzmienia art. 129 ust. 2 wynika z potrzeby dostosowania zasad rozliczania 

podatku VAT wynikającego z dokumentów tax free do obowiązujących zasad składania 

deklaracji podatkowych i ich korekt.  Zastosowanie stawki 0% wymaga jednoznacznego 

wskazania koniecznych i realnych do spełnienia warunków. 

Dokonywanie korekty podatku naleŜnego  wyłącznie za miesiąc, w którym dokonano 

sprzedaŜy  towarów podróŜnemu powoduje konieczność dokonywania wielu korekt 

dotyczących tego samego miesiąca.  W praktyce w momencie dokonania dostawy na rzecz 

uprawnionego podróŜnego sprzedawca stosuje krajową stawkę podatku VAT . Dopiero 

otrzymanie dokumentu po potwierdzeniu dokonania wywozu poza terytorium Wspólnoty 

upowaŜnia go do zastosowania stawki 0% do sprzedaŜy wykazanej na tym dokumencie. W 

efekcie transakcja tax free powinna być  rozpoznawana jako eksport w miesiącu otrzymania 

dokumentu przez sprzedawcę. To z kolei, dla uproszczenia i zwiększenia przejrzystości 

rozliczeń z tytułu podatku VAT, przemawia za dopuszczeniem moŜliwości zastosowania 

stawki 0% zarówno w drodze korekty za miesiąc dokonania sprzedaŜy jak i  w późniejszych 

deklaracjach. 

Proponowana zmiana art. 129 ust. 3 wynika ze zmiany art. 129 ust. 2 oraz ze specyfiki 

dokonywania zwrotu podatku przez podmioty pośredniczące. 

Po dokonaniu zwrotu podatku podróŜnemu podmiot pośredniczący  musi mieć 
moŜliwość otrzymania dokumentów tax free ze wszystkich punktów wypłat, ich weryfikacji, 

przetworzenia i wysłania do sprzedawcy. Ten proces wydłuŜa okres od momentu dokonania 

wypłaty podróŜnemu/otrzymania dokumentu od podróŜnego przez podmiot  pośredniczący do 

otrzymania tego dokumentu przez sprzedawcę. Jest to z reguły okres od jednego do dwóch 

miesięcy. 

Brak rozróŜnienia wymaganych terminów otrzymania dokumentu tax free przez 

sprzedawcę ze względu na sposób dokonywania zwrotu powoduje w praktyce dyskryminację 
podróŜnych korzystających z usług firm pośredniczących. Podmiot pośredniczący musi 

otrzymać od podróŜnego dokument tax free najpóźniej 2 miesiące przed upływem terminu, w 

którym sprzedawca ma prawo do zastosowania stawki 0% do sprzedaŜy wykazanej na tym 

dokumencie . 

Doprecyzowanie treści dokumentu tax free 

Dodanie do art. 130 ust 2 punktów 3 i 4 wynika ze proponowanej zmiany w art. 129 

ust 5 oraz z konieczności  wyeliminowania obecnych trudności z prawidłowym wypełnieniem 

dokumentu tax free.  

Obowiązujący wzór dokumentu tax free wymaga zmiany ze względu na konieczność 
dostosowania go równieŜ do bezgotówkowego zwrotu podatku, w przypadku którego na 

dokumencie podróŜny powinien mieć moŜliwość zadeklarowania wybranej opcji wypłaty 

podatku oraz  podania danych niezbędnych do realizacji wypłaty.  
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Obecnie, w sytuacji dokonania zakupu wymagającego ujęcia w więcej niŜ siedmiu 

pozycjach,  mimo dokonania zakupu na wymaganą minimalną kwotę 200 PLN, często 

przepisy wykonawcze  uniemoŜliwiają wydanie podróŜnemu dokumentu. Powoduje to 

odmowy wydania dokumentu podróŜnym, mimo spełnienia przez nich ustawowych i 

wspólnotowych wymogów. Prawa podróŜnych wynikające z ustawy oraz z przepisów 

wspólnotowych nie powinny być ograniczane wzorem dokumentu, a podmioty dokonujące 

zwrotu nie powinny być naraŜone na problemy z wystawieniem dokumentu w przypadku 

spełnienia przez podróŜnego warunków do jego otrzymania. Obecnie obowiązujący wzór 

dokumentu powoduje rozbieŜności interpretacyjne ( np. interpretacja indywidualna wydana 

przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  4 stycznia 2008 r. , sygn. IP-PP1-443-456/07-

2/JL.  i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 29 lutego 2008 r,. , 

sygn. I SA/Bk3/08). Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w przytoczonej  

interpretacji indywidualnej  „Fakt, iŜ ustawodawca nie wskazał sposobu postępowania w 

sytuacji, w której podróŜny korzystający z prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia 

towarów na terytorium kraju i wywiezienia ich w stanie nienaruszonym poza terytorium 

Wspólnoty w bagaŜu osobistym - dokonuje zakupu większej ilości towarów niŜ przewiduje to 

dokument TAX FREE - wymusza na wnioskodawcy konieczność samodzielnego rozwiązania 

tego problemu.” 

Natomiast WSA stoi na stanowisku, Ŝe przepisy wspólnotowe mają pierwszeństwo 

przed przepisami krajowymi, co w tym przypadku daje prawo sprzedawcy do 

zmodyfikowania obowiązującego dokumentu tak, aby umoŜliwiał on realizację praw 

podróŜnego.  Nie zmienia to faktu, Ŝe  całe ryzyko decyzji spoczywa na podatniku. 

Dodatkowo, obowiązujący wzór powoduje powstawanie róŜnic między kwotą podatku 

na paragonie i dokumencie tax free, wynikających z zaokrąglenia do groszy kwot  podatku 

VAT wyliczonego od kwot brutto w poszczególnych pozycjach i ich podsumowania, a kwotą 
podatku VAT wyliczoną od łącznej kwoty brutto na paragonie. RóŜnice w kwocie VAT  

(powstałe wyłącznie z przyczyny matematycznych, prawidłowych wyliczeń) są przyczyną 
utraty przez podróŜnych prawa do odbioru podatku. Jest to efekt nieracjonalnego wymogu 

rozbijania na pozycje danych, których nie moŜna wprost zweryfikować z paragonem. 

Dodanie w art.130 ust. 5 jest ściśle związane ze zmianami w art. 129 ust 5 oraz ze 

specyfiką systemu zwrotu podatku podróŜnym przez podmioty pośredniczące. Narzucenie 

jednego wzoru dokumentu dla wszystkich uczestników systemu, trudnego do rozróŜnienia, 

powszechnie dostępnego, a więc pozbawionego specyficznych zabezpieczeń zmniejsza 

bezpieczeństwo systemu,  moŜe praktycznie uniemoŜliwiać podróŜnemu  odzyskanie 

skuteczne podatku z powodu zwrócenia się do niewłaściwego podmiotu.  

RozróŜnienie dokumentów operatora zwrotu podatku od dokumentów sprzedawcy 

oraz dokumentów róŜnych operatorów  jest konieczne ze względu na przypisanie danych 

transakcji do konkretnych systemów, bezpieczeństwo transakcji, rozpoznawalność 
dokumentów przez podróŜnych, sprzedawców, w punktach zwrotu podatku, na przejściach 

celnych i przez operatorów.  Ustalenie indywidualnych wzorów  umoŜliwi realizację tych 

przesłanek. Operator podejmuje decyzję o wypłacie podatku na podstawie przedłoŜonego 

dokumentu. Aby móc prawidłowo zweryfikować przedłoŜony dokument, operator musi 

zawrzeć w nim więcej elementów umoŜliwiających tę weryfikację niŜ to jest konieczne w 

przypadku sprzedawcy samodzielnie dokonującego zwrotu.  

Prawo wspólnotowe nie narzuca Ŝadnego wzoru dokumentu tax free, zgodnie z 

dyrektywą moŜe to być faktura lub inny dokument, waŜne jest aby mógł skutecznie pełnić 
przewidziane prawem funkcje udokumentowania transakcji i potwierdzenia wywozu towarów 

poza terytorium Wspólnoty. W praktyce w Ŝadnym kraju nie funkcjonuje jednocześnie więcej 
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niŜ kilku operatorów zwrotu podatku podróŜnym  co wyklucza ryzyko  wprowadzenia do 

obrotu gospodarczego zbyt wielu takich dokumentów. 

 

 

40. Ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych 

 

Stan obecny 

 
Ustawa określa zasady przewozu koleją towarów niebezpiecznych, obowiązki 

uczestników tego przewozu, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń 
transportowych, uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu oraz organy i 

jednostki właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. 

 

 
Zgodnie z art. 30 ustawy przewoźnik kolejowy wykonujący przewóz koleją towarów 

niebezpiecznych lub inny podmiot uczestniczący w przewozie lub wykonujący związane z 

tym przewozem czynności pakowania, załadunku, napełniania, rozładunku lub przeładunku 

są obowiązani do wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu koleją towarów niebezpiecznych. 

Kolejne przepisy określają, iŜ doradcą moŜe być osoba, która: 

 1) posiada co najmniej wykształcenie średnie; 

 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych z przewozem 

towarów koleją; 
 3) nie była karana za przestępstwo umyślne; 

 4) posiada świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów 

niebezpiecznych. 

Aby uzyskać świadectwo doradcy po raz pierwszy naleŜy: 

 1) spełnić wymagania określone w powyŜszych pkt 1-3; 

 2) ukończyć kurs początkowy dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagroŜeń 

związanych z przewozem koleją towarów niebezpiecznych oraz przepisów 
obowiązujących w tym zakresie; 

 3) złoŜyłć z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

Prezesa UTK. 

Prowadzenie kursów początkowych i kursów doskonalących, o których mowa powyŜej, 

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

swobodzie działalności gospodarczej  i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących kursy. 

Działalność tą moŜe prowadzić przedsiębiorca, który: 

 1) posiada warunki lokalowe i wyposaŜenie dydaktyczne umoŜliwiające przeprowadzenie 

kursów zgodnie z ich programem; 

 2) zatrudnia wykładowców, którzy posiadają wykształcenie wyŜsze i kwalifikacje w 

zakresie problematyki dotyczącej przewozu koleją towarów niebezpiecznych; 

 3) posiada zbiór aktualnych przepisów w zakresie przewozu koleją towarów 

niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, w szczególności plansze, przeźrocza, 

fotografie, filmy oraz oprogramowanie komputerowe; 

 4) posiada moŜliwość przeprowadzania zajęć praktycznych objętych programem kursów; 

 5) nie jest podmiotem, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne; 
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 6) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub 

członków organów osoby prawnej; 

 7) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

 

Propozycje zmian 

 
  Z uwagi na fakt, iŜ powołane powyŜej warunki moŜna uznać jako potrzebne, 

aczkolwiek nie są to warunki szczególne dla wykonywania danego rodzaju działalności 

gospodarczej, wystarczające jest wprowadzenie zgłoszenia jako wyłącznej formy 

reglamentacji dla prowadzenia kursów początkowych i kursów doskonalących. 

  Dlatego teŜ w projekcie proponuje się zastąpienie obowiązku uzyskania wpisu do 

rejestru działalności regulowanej na działalność w zakresie prowadzenia kursów 

początkowych i kursów doskonalących, obowiązkiem pisemnego zgłoszenia Prezesowi 

Urzędu Transportu Kolejowego. Zmiana pozwoli na zmniejszenie obowiązków 

administracyjnych przedsiębiorców podejmujących działalność w omawianym zakresie, jak 

równieŜ będzie skutkować zniesieniem opłaty za wpis do rejestru w wysokości 616 zł. NaleŜy 

przy tym zauwaŜyć, iŜ zachowane zostaną warunki wykonywania działalności gospodarczej 

określone w art. 39 ust. 2 ustawy.  

Prezes UTK będzie mógł prowadzić kontrolę następczą zgodności prowadzenia działalności z 

ustawą, jak równieŜ będzie posiadał uprawnienie do wydawania decyzji o zakazie 

wykonywania działalności gospodarczej na okres 3 lat (zmiana polegająca na nadaniu nowego 

brzmienia art. 44). 

 

 

41. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

 

Stan obecny 

 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) określa zadania państwa w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

 

Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: 
 1) publiczne słuŜby zatrudnienia; 

 2) Ochotnicze Hufce Pracy; 

 3) agencje zatrudnienia; 

 4) instytucje szkoleniowe; 

 5) instytucje dialogu społecznego; 

 6) instytucje partnerstwa lokalnego. 

 

Publiczne słuŜby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i 

wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy 

oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. 
 

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na 

rzecz młodzieŜy, w szczególności młodzieŜy zagroŜonej wykluczeniem społecznym, oraz 

bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. 
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Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi 

usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców 

zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. 

 

Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na 

podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. 
 

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są: 
 1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, 

 2) organizacje pracodawców, 

 3) organizacje bezrobotnych, 

 4) organizacje pozarządowe 

- jeŜeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

 

Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie 

umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy. 

 

Publiczne słuŜby zatrudnienia mogą zlecać jednostkom samorządu terytorialnego, 

organizacjom pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków 

zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania 

określone w ustawie. 

 

Propozycje zmian 

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w rozdziale 6 – 

Agencje zatrudnienia reguluje kwestie podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług: 

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) kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym 

mowa w art. 85 ust. 2, 

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, 
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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 moŜliwościach 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 

uŜytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych.  

 

Art. 18 ustawy uzaleŜnia podjęcie wymienionych rodzajów działalności gospodarczej 

od obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez marszałka 

województwa właściwego dla siedziby agencji zatrudnienia. Ustęp 4 tego artykułu 

wprowadza jednak wyłączenie niektórych kategorii podmiotów, jakie mogą wykonywać 
wymienione rodzaje działalności bez obowiązku wpisu do rejestru. Zaliczono do nich m.in. 

organy wojskowe czy organy określone w przepisach o systemie oświaty. 

 

Dodatkową formą reglamentacji nałoŜoną na przedsiębiorców jest obowiązek 

uzyskania certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru. Certyfikat wydawany jest 

przez marszałka województwa, po wniesieniu opłaty w wysokości 200 zł, i uprawnia do 

świadczenia usług w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia. 

 

Wątpliwości budzi jednak forma reglamentacji w postaci rejestru działalności 

regulowanej jako warunek podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 

określonej w rozdziale 6 ustawy. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ zgodnie z art. 64 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej dany rodzaj działalności jest działalności regulowaną w rozumieniu 

przepisów tej ustawy, a przedsiębiorca moŜe wykonywać tę działalność jeŜeli spełnia 

szczególne warunki określone przepisami odrębnej ustawy. Warunki wykonywania 

omawianej działalności  określa art. 19 – 19f ustawy. Watro jednak podkreślić, iŜ trudno 

uznać warunki takie jak: brak zaległości z tytułu podatków czy posiadanie lokalu 

przeznaczonego na biuro agencji za szczególne warunki wykonywania działalności 

gospodarczej.  

NaleŜy uznać warunki określone w ustawie raczej jako wytyczne o charakterze 

technicznym, a nie jako szczególne warunki dla działalności gospodarczej. 

W świetle powyŜszego postuluje się likwidację obowiązku wpisu do rejestru 

działalności regulowanej dla działalności określonych w rozdziale 6 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zmniejszenie reglamentacji tego obszaru poprzez 

obowiązek wpisu do rejestru podstawowego (ewidencji działalności gospodarczej albo 

Krajowego Rejestru Sądowego). 

 

W świetle powyŜszego zmiany prowadzą do zniesienia obowiązku wpisu do rejestru 

działalności regulowanej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie agencji 

zatrudnienia i uzyskania certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.  
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Podjęcie i wykonywanie tego rodzaju działalności będzie uzaleŜnione wyłącznie od 

dokonania wpisu do rejestru podstawowego.  

Zachowana zostaje kontrola wykonywania działalności w tym obszarze przez 

marszałka województwa (zmiana nadająca nowe brzmienie art. 18).  

Dodatkowym skutkiem likwidacji obowiązku wpisu do rejestru działalności 

regulowanej jest zniesienie opłaty  za wpis do rejestru w wysokości 100 zł oraz opłaty za 

wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru w wysokości 200 zł, na skutek likwidacji 

obowiązku uzyskania certyfikatu. 

 

 Na skutek zmian wprowadzonych w ustawie przedsiębiorcy uzyskają nie tylko 

ułatwienie w dostępie do zakładania i prowadzenia agencji zatrudnienia, ale takŜe zostaną z 

nich zdjęte obowiązki o charakterze sprawozdawczym określone obecnie w art. 19f ustawy. 

 

 

42. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 

 

Stan obecny 

 
Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji 

publicznej w tym zakresie (szczegółowe omówienie zakresu regulacji tej ustawy znajduje się 
w części wstępnej niniejszego uzasadnienia). 

 

Zmiany wprowadzone w ustawie mają wyłącznie charakter zmian dostosowawczych 

do nowelizacji przepisów szczegółowych realizowanych w ustawie o ograniczaniu barier 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 

 

Propozycje zmian 

 

1. Oświadczenia 

 
Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców wprowadza prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku 

przedstawiania zaświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej.  

 Obecnie szereg przepisów nakłada na przedsiębiorców obowiązek przedstawiania 

urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w formie zaświadczenia. 

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŜ w terminie 

siedmiu dni (art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).  

 W praktyce często bywa tak, Ŝe organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, 

gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez 

ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

 Sytuacja taka nie jest rozwiązaniem właściwym bowiem nie tylko wydłuŜa proces 

administracyjny przy podejmowaniu róŜnego rodzaju działalności gospodarczej, ale takŜe 

nakazuje przedsiębiorcom poświadczanie danych, które organy administracji publicznej 

(sądy) juŜ posiadają. 
 Mając na względzie powyŜsze, jak równieŜ dąŜąc do umocnienia zasady zaufania 

państwa do obywatela (przedsiębiorcy), ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla 

obywateli i przedsiębiorców wprowadza instytucję oświadczenia.  
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 Definicja oświadczenia została wprowadzona poprzez zmianę ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Definicja ta ma na celu określenie charakteru oświadczenia w 

systemie prawnym jako instrumentu potwierdzającego określone fakty lub stan prawny przez 

osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, w 

sytuacji gdy obowiązek przedstawienia oświadczenia wynika z przepisów prawa.  

 

W kaŜdej sytuacji gdy z przepisów prawa wynika obowiązek przedłoŜenia odpisu, 

wyciągu, zaświadczenia z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez organy administracji 

publicznej lub państwowe jednostki organizacyjne, bądź innych danych znajdujących się w 

ich posiadaniu przedsiębiorca będzie miał prawo złoŜenia według swego wyboru bądź 
zaświadczenia bądź oświadczenia. 

 

Instytucja oświadczenia ma zminimalizować obowiązek przedstawiania zaświadczeń 
przez przedsiębiorców poprzez zastępowanie wymogu przedstawiania zaświadczeń 
moŜliwością przedłoŜenia oświadczenia. Proponowane rozwiązanie będzie skutkować 
likwidacją opłat za wydanie zaświadczenia. Oświadczenie będzie składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Organ administracji publicznej ma 

obowiązek pouczenia o odpowiedzialności karnej przed złoŜeniem oświadczenia. 

 

W ten praktyczny sposób zostanie wzmocniona realizacja zasady zaufania państwa do 

obywatela (przedsiębiorcy), a takŜe odformalizuje się procedury związane z podejmowaniem 

niektórych rodzajów działalności gospodarczej. 

Wprowadzenie instytucji oświadczenia zniweluje moŜliwość Ŝądania przez organy 

administracji publicznej lub państwowe jednostki organizacyjne, urzędowego potwierdzania 

danych znajdujących się w zbiorach administracji. 

 

2. Inne zmiany 

 

Uregulowano sytuację prawną przedsiębiorców wykonujących działalność 
gospodarczą w róŜnych formach. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, które de facto 

wykonują dwie działalności: obok „swojej” działalności są takŜe wspólnikami spółek 

cywilnych.  

W myśl obecnych przepisów osoby takie nie mogą zawiesić wykonywania jednej z 

tych form działalności, jednocześnie utrzymując pozostałe (np. pozostając wspólnikiem spółki 

cywilnej). Sytuacja taka rodzi konieczność faktycznej likwidacji jednej z działalności (w myśl 
przepisów podatkowych czy o ubezpieczeniu zdrowotnym mimo, Ŝe przedsiębiorca jest jeden, 

są to dwie róŜne działalności), co jest dla przedsiębiorcy uciąŜliwe i moŜe być bardzo 

kosztowne (remanent, zamknięcie kasy fiskalnej). 

Uchylono odwołania do przepisów szczegółowych, w których zniesiono instytucję 
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a takŜe jest konsekwencją uchylenia 

przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. 

 

 

43. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego 

 

Stan obecny 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z 

dwóch części: 
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 1) tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język 

polski; 

 2) tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język 

polski. 

 

Egzamin uwaŜa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu powyŜej 

wskazanych części egzaminu. 

Jednak w razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego moŜe 

przystąpić do ponownego jego składania nie wcześniej niŜ po upływie roku od daty 

poprzedniego egzaminu. 
Ponadto obowiązujące przepisy określają, iŜ uprawnienia do wykonywania zawodu 

tłumacza przysięgłego nabywa osoba, która zdała egzamin a zdanie egzaminu i tym samym 

nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo 

wydane przez Ministra Sprawiedliwości (art. 5). 

Jednak obowiązujące przepisy określają dodatkowe warunki opóźniające moŜliwość 
rozpoczęcia wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego tj. złoŜenie ślubowania i uzyskanie 

wpisu na listę tłumaczy przysięgłych. Wpis na listę dokonywany jest na wniosek osoby, która 

zgodnie z przepisami art. 5 przedmiotowej ustawy juŜ nabyła prawo wykonywania zawodu a 

de facto nie moŜe go wykonywać, gdyŜ musi oczekiwać na wpis na listę. 
 

 

Propozycje zmian 
 

W celu ułatwienia dostępu do zawodu tłumacza przysięgłego poprzez zniesienie 

rocznego okresu karencji po niedostatecznym wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego 

proponuje się uchylenie ust. 3 w art. 4 tak aby osoba zainteresowana ponownym zdawaniem 

egzaminu mogła do niego przystąpić w najbliŜszym moŜliwym terminie. 

Dodatkowo proponuje się aby uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskiwał kaŜdy 

kto zda egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyska świadectwo i złoŜy ślubowanie bez 

konieczności oczekiwania na wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Wpis na listę będzie 

dokonywany z urzędu w dniu wydania świadectwa.  

 

 

44. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

Stan obecny 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od 

wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. Opłatę stałą w kwocie 750 złotych 

pobiera się od wniosku o zarejestrowanie spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w 

Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Opłatę stałą w kwocie 

1.000 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeŜeli dotyczy on 

jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wniosku o: 
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 1) wpisanie dłuŜnika do rejestru dłuŜników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

 2) wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Opłatę stałą w kwocie 400 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu 

dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców. 

 

Propozycje zmian 

 

 Rada Ministrów w celu obniŜenia kosztów zakładania firm w Polsce zniosła w u.s.d.g. 

opłaty za wpis do ewidencji (100 zł), a takŜe opłaty za zmianę wpisu (50 zł). 

 Ułatwienia i obniŜanie kosztów zakładania firm w Polsce jest celem Rządu nie tylko 

do wybranych firm ale do wszystkich. Dlatego dotyczyć to powinno równieŜ przedsiębiorców 

podlegających obowiązkowi wpisu do KRS.  

 Z uwagi na wzgląd budowania większego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, 

państwu powinno zaleŜeć na powstaniu (przekształceniu) coraz większej liczby firm prawa 

handlowego, zamiast przedsiębiorstw opartych na przepisach prawa administracyjnego i 

cywilnego.  

 W przeciwieństwie natomiast do poprzednich czasów, by osiągnąć ten poŜądany stan 

nie naleŜy uŜywać administracyjnego (ustawowego) przymusu, lecz prawnych i finansowych 

zachęt. 

 Wysokie koszty wpisu od rejestracji spółek prawa handlowego w KRS oraz koszty 

ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stanowią jedne z wielu powaŜnych barier w 

rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w naszym kraju. 

Nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych, która weszła w Ŝycie w dniu 10 marca 2007 r. i która obniŜyła opłatę sądową z 

tytułu rejestracji spółek osobowych z 1000 zł. do 750 zł. była w ocenie przedsiębiorców 

krokiem w dobrym kierunku, lecz wciąŜ oceniana jest jako niewystarczająca. 

Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które zamierzają 
rozpocząć działalność gospodarczą i odpowiada na wieloletnie postulaty przedsiębiorców w 

tej materii. Projekt ustawy zakłada bowiem pomoc dla przedsiębiorców zarówno przy 

rozpoczynaniu przez nich działalności gospodarczej, jak równieŜ w trakcie jej prowadzenia 

obniŜając koszty sądowe wpisu z 1000 zł do 500 zł oraz koszty związane z dokonaniem 

zmiany we wpisie z 400 zł na 250 zł.  

Obecnie, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa 

handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną 
odpowiedzialnością, akcyjna), której podstawą funkcjonowania jest Kodeks spółek 

handlowych, wiąŜe się z obowiązkiem zarejestrowania takiej spółki w Krajowym Rejestrze 

Sądowym – rejestrze przedsiębiorców. Rejestr ten prowadzi sąd gospodarczy właściwy dla 

siedziby przedsiębiorcy. Wniosek zaś składa się na wybranym urzędowym formularzu, które 

dostępne są w siedzibach sądów rejestrowych oraz na stronach internetowych Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Następnie spółkę naleŜy zgłosić równieŜ do Głównego Urzędu 

Statystycznego celem uzyskania numeru REGON, do urzędu skarbowego celem 
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zarejestrowania spółki jako podatnika i płatnika, otworzyć rachunek bankowy, a na koniec 

zgłosić spółkę do ZUS. 

Rejestracja działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego wiąŜe się 
równieŜ nierozerwalnie z obowiązkiem poniesienia przez osoby podejmujące działalność 
gospodarczą konkretnych kosztów, w postaci licznych opłat sądowych i administracyjnych w 

trakcie całego procesu rejestracji działalności gospodarczej.  

W chwili złoŜenia w sądzie rejestrowym wniosku o wpis spółki do rejestru 

przedsiębiorców naleŜy wnieść bowiem opłatę sądową w wysokości 1.000 zł w przypadku 

spółek kapitałowych albo w wysokości 750 zł. w przypadku spółek osobowych. KaŜdy 

kolejny wpis – np. związany ze zmianami w spółce wiąŜe się z obowiązkiem wniesienia 

opłaty w wysokości 400 zł.  

Wraz z ww. opłatą sądową naleŜy wnieść opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym. Opłata za pierwsze ogłoszenie wynosi 500 zł, za kaŜde następne – 

250 zł. Kwoty te wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 

1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy 

ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za 

zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, Dz. U. z dnia 19 kwietnia 1996 r.).  

Ponadto, do wniosku o wpis spółki do rejestru osoby podejmujące działalność 
gospodarczą są zobligowane dołączyć m.in. następujące dokumenty: 

 - uwierzytelnione notarialne wzory podpisów osób wchodzących w skład zarządu 

rejestrowanej spółki, 

- umowę spółki lub statut spółki w oryginale, nie rzadko obligatoryjnie w formie aktu 

notarialnego, bądź uwierzytelnione urzędowo ich odpisy lub wyciągi. 

Te same dokumenty, w oryginale, bądź uwierzytelnione urzędowo ich odpisy lub 

wyciągi naleŜy po rejestracji w KRS złoŜyć równieŜ m.in. do urzędu skarbowego celem 

zarejestrowania nowego podatnika. 

Podsumowując, koszt rejestracji przedsiębiorstwa nie kończy się na kwocie 1500 zł., 

którą osoby podejmujące działalność gospodarczą są zobligowane wnieść w KRS, ale 

ponoszą równieŜ koszta np. z tytułu sporządzenia umowy spółki lub statutu spółki w formie 

aktu notarialnego obejmującego taksę notarialną powiększoną o podatek VAT, podatek od 

czynności cywilnoprawnych oraz odpisy aktu notarialnego, opłaty skarbowe od 

pełnomocnictw.  

Konieczność częstych zmian wpisu w rejestrze przedsiębiorców i następnie ogłaszania 

tych zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wiąŜe się równieŜ w sumie ze sporymi 

kosztami dla przedsiębiorców. KaŜda zmiana wpisu w KRS to obecnie koszt rzędu 400 zł., a 

ogłoszenia w MSiG 250 zł.  

Wysokość opłaty sądowej wpisu w kwocie 1000 zł, a przy zmianie wpisu w kwocie 

400 zł jest nieuzasadniona, ani nakładem pracy sądu rejestrowego, ani zbyt skomplikowanym 

postępowaniem. Dlatego wnioskodawcy proponują odpowiednio obniŜenie opłaty sądowej z 

1000 zł do 500 zł oraz z 400 zł do 250 zł.  

To samo tyczy się opłat z tytułu ogłaszania wpisów i ich zmian w MSiG. Racjonalnym 

rozwiązaniem byłoby równieŜ obniŜenie opłat z tytułu ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym, które wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 

1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy 

ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za 
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zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 1996 r.) – 

jednak ta sprawa pozostaje w gestii Ministra Sprawiedliwości. Tym bardziej, Ŝe od 1 stycznia 

2007 r. część informacji o zarejestrowanej spółce pochodzących z akt rejestrowych moŜna 

przeglądać na stronach internetowych KRS.  

Z uwagi na zbliŜające się osłabienie gospodarcze, naleŜy jak najszybciej podjąć 
działania zmierzające do zniesienia jak największej liczby barier w przepisach prawa 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których od lat mówią 
przedsiębiorcy, a które mogą być szczególnie odczuwalne w okresie osłabienia 

gospodarczego. Dlatego, naleŜy ułatwiać ludziom aktywnym moŜliwość zakładania 

przedsiębiorstw bez dodatkowych barier finansowych ze strony państwa. Nowe 

przedsiębiorstwa to nowe miejsca pracy i większe wpływy do budŜetu państwa.  

NaleŜy równieŜ dodać, iŜ stowarzyszenia, czy fundacje, które zamierzają prowadzić 
działalność gospodarczą mają obowiązek dokonać wpisu w rejestrze przedsiębiorców, a tym 

samym ponosić równieŜ takie same, jak przedsiębiorcy opłaty sądowe związane z rejestracją. 
Dlatego wnioskodawcy proponują dokonać odpowiednio obniŜenia kwoty wpisu z 1000 zł do 

500 zł dla stowarzyszeń i fundacji.  

 

45. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych  
 

Stan obecny 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 

1494, z późn. zm.) określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów 

związane z systemem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 

drogowym oraz sposób podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanej z instalacją, naprawą i sprawdzaniem 

cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (art. 1). 

 
Prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania 

pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 

tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, wymaga uzyskania zezwolenia (art. 6).  

Prezes GUM prowadzi ewidencję warsztatów (art. 15). 

Sprawdzać tachografy cyfrowe moŜe tylko technik warsztatu posiadający uprawnienie 

w tym zakresie. Dokumentem stwierdzającym posiadanie tego  uprawnienia jest zaświadczenie 

wydawane przez Prezesa GUM na okres 4 lat, na wniosek zainteresowanego (art. 16). 

Minister właściwy do spraw transportu wybiera podmiot wydający karty, mając na 

uwadze znaczenie zadań realizowanych przez podmiot wydający karty dla krajowej polityki 

bezpieczeństwa, posiadany przez ten podmiot potencjał techniczny oraz zdolność i gotowość 
do natychmiastowego poniesienia nakładów inwestycyjnych na uruchomienie procesów w 

zakresie wydawania kart, dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie personalizacji i 

elektronicznych zabezpieczeń dokumentów istotne z punktu widzenia zapewnienia właściwego 

poziomu bezpieczeństwa systemu oraz biorąc pod uwagę moŜliwość skutecznego nadzoru 

przez administrację rządową. Do wyboru podmiotu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dotyczące przetargu ograniczonego 

(art. 18). Karta stanowi własność podmiotu wydającego karty (art. 23). 

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie aktywacji, napraw lub 

sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 
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1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, nie stanowi wymogu przewidzianego 

w prawie wspólnotowym.  

NałoŜenie tego obowiązku wydaje się bezzasadne w sytuacji, gdy powyŜej 

wspomnianego sprawdzenia moŜe i tak dokonać wyłącznie technik warsztatu posiadający 

uprawnienia w tym zakresie, legitymujący się odpowiednim zaświadczeniem (art. 16 ustawy). 

 

 Wystarczający wydaje się wymóg uzyskania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 

15 ustawy.  

Takie rozwiązanie byłoby zgodne z zasadą proporcjonalności wypracowaną w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. np. wyrok TK z 26 marca 2007 r., K 29/06).  

 

Propozycje zmian 
  

W świetle powyŜszego zezwolenie na działalność w zakresie prowadzenia warsztatu w 

zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności 

tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji przekształcono w działalność regulowaną 
wymagającą wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Miar. Zmiana zmniejsza cięŜar nakładanych na przedsiębiorców 

obowiązków związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w przedmiotowym 

zakresie. 

W ustawie określone takŜe zostały warunki przeprowadzania egzaminu z zakresu 

sprawdzania tachografów cyfrowych, które przeniesiono z rozporządzenia do ustawy. Zmiana 

ma na celu wprowadzenie transparentności uzyskiwania uprawnień zawodowych w akcie 

normatywnym o charakterze ustawowym. 

 

 

46. Ustawa o opłacie skarbowej 

 

Stan obecny 

 
  Opłacie skarbowej podlega: 

 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 

b) wydanie zaświadczenia na wniosek, 

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 

 2) złoŜenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego 

odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w 

postępowaniu sądowym. 

 

Opłacie skarbowej podlega równieŜ dokonanie czynności urzędowej, wydanie 

zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niŜ organ administracji 

rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 

publicznej, a takŜe złoŜenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 

 

 Zmiany wprowadzone w niniejszej ustawie stanowią pochodną zmian zawartych w 

nowelizacjach ustaw szczegółowych.  

 

Propozycje zmian 
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Zmiana wprowadza zmiany w załączniku do ustawy o charakterze dostosowawczym 

do zmian wprowadzanych w ustawach szczegółowych. Usunięto z załącznika kwoty opłat, dla 

których zostały zniesione, bądź zmienione instrumenty reglamentacyjne przewidziane w tym 

załączniku. Zmiany w tym zakresie zostały omówione przy prezentacji zmian poszczególnych 

ustaw. 

 

 

47. Ustawa o podatku akcyzowym  
 

Stan obecny 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) 

określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów 

akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a 

takŜe oznaczanie znakami akcyzy. 

Ogólnie rzecz ujmując przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)    produkcja wyrobów akcyzowych; 

2)    wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 

3)    import wyrobów akcyzowych; 

4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia 

wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; 

5) wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, 

z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3 (podatnika z tytułu 

wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy 

jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika 

urzędu celnego zezwolenie). 

 

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 
 

W składzie podatkowym moŜe być prowadzona działalność polegająca na produkcji, 

przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich 

przyjmowaniu i wysyłce. 

Produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać 
się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji win gronowych uzyskanych 

z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 

22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i 

organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.), w ilości mniejszej niŜ 1.000 hl 

w ciągu roku kalendarzowego. 

Prowadzącym skład podatkowy moŜe być wyłącznie podmiot, któremu wydano 

zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. 

W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów 

akcyzowych zharmonizowanych powinno być wyodrębnione i przeznaczone tylko do 

przechowywania tych wyrobów. 

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który 

spełnia łącznie następujące warunki: 
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 1) prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, 

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących równieŜ 
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 budŜetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania 

upadłościowego z moŜliwością zawarcia układu; 

 5) złoŜy zabezpieczenie akcyzowe; 

 6) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, Ŝadne z udzielonych mu 

zezwoleń, jak równieŜ 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), w zakresie 

wyrobów akcyzowych; 

 7) posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład 

podatkowy. 

 

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu 

celnego na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. 

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego moŜe być wydane na czas 

oznaczony, nie dłuŜszy niŜ 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

 Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, w przypadku gdy: 

 1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3 lub 4, 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 złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

 2) wydanie zezwolenia moŜe powodować zagroŜenie waŜnego interesu publicznego; 

 3) proponowana lokalizacja składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń, w których 

ma być prowadzony skład podatkowy, lub stan ich wyposaŜenia uniemoŜliwiają 
sprawowanie właściwej kontroli. 

Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego, jeŜeli: 

 1) po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją przerwano 

na czas dłuŜszy niŜ 3 miesiące, bez powiadomienia właściwego naczelnika urzędu 

celnego; 

 2) podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami 

prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

 3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło waŜność 
albo nie zapewnia juŜ pokrycia w terminie lub w naleŜnej wysokości kwoty jego 

zobowiązania podatkowego, a w przypadku gdy podmiot prowadzący skład podatkowy 

został zwolniony z obowiązku złoŜenia zabezpieczenia akcyzowego - jeŜeli to zwolnienie 

utraciło waŜność, a podmiot, we właściwym terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub 

nie złoŜył zabezpieczenia akcyzowego w naleŜnej wysokości; 
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 4) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48, z zastrzeŜeniem ust. 3; 

 5) w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, o którym mowa 

w art. 48 ust. 4, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych wysokości obrotu. 

Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeŜeli podmiot dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących 

dochód budŜetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni, 

licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym Ŝe w przypadku gdy wysokość zobowiązania 

podatkowego została określona przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej - w 

terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. 

Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego równieŜ na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub upływu 

okresu, na który zostało ono wydane i niewydania przed upływem tego okresu nowego 

zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu celnego przesyła informację o cofnięciu lub 

wygaśnięciu tego zezwolenia, odpowiednio, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr 

działalności regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, organowi koncesyjnemu 

lub organowi zezwalającemu na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Propozycje zmian 
 

 Z uwagi na fakt, iŜ wszystkie rodzaje działalności określone w ustawie o wyrobie 

alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (art. 18) oraz w ustawie o 

wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

(art. 30) oraz ustawie o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych (art. 39) prowadzone mogą być w formie składu 

podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym (z wyłączeniem 

podmiotów, które wyrabiają wyłącznie wino gronowe uzyskane z winogron pochodzących z 

upraw własnych), zasadna jest zmiana polegająca na likwidacji rejestrów działalności 

regulowanej i pozostawienie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jako 

wystarczającej formy reglamentacji. 

Zmiana taka pozwoli na usunięcie podwójnej reglamentacji w postaci obowiązku 

wpisu do rejestru działalności regulowanej i uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, a pozostanie wyłącznie obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego na poszczególne rodzaje działalności. 

 

 Zmiana wprowadzona w przedmiotowej ustawie (polegająca na dodaniu pkt 4a-4c w 

art. 52 ust. 2) stanowi pochodną zmian wprowadzonych w wymienionych wyŜej ustawach.  

 

 Poszczególne rodzaje działalności gospodarczej określone w tych ustawach będą 
mogły być wykonywane jedynie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego.  

 W celu zapewnienia spójności przepisów w zakresie prowadzenia składu 

podatkowego zasadne jest uzupełnienie katalogu przesłanek dla cofania z urzędu zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego, dla przypadków kiedy na podstawie odrębnych 

przepisów wydano ostateczną decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie 

wyrobu alkoholu etylowego i jego skaŜania oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych (art. 52 

ust. 2 pkt 4a), wydano ostateczną decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych (art. 52 ust. 2 pkt 4b), wydano ostateczną 
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decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów 

winiarskich (art. 52 ust.2 pkt 4c).  

 

Przedmiotem zmian w art. 100, 106 i 106a jest ograniczenie definicji 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej „WNT”) i importu w taki sposób, aby nie 

obejmowała ona przemieszczenia wyrobów akcyzowych w postaci samochodów osobowych, 

które mają być następnie przedmiotem wywozu (w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów lub eksportu) przez podatnika w określonym terminie (90 dni) i nie będą podlegały 

rejestracji w Polsce w rozumieniu przepisów prawa drogowego.  

Na wstępie naleŜy wskazać na fakt, Ŝe podatek akcyzowy, będąc podatkiem 

pośrednim, powinien mieć, co do zasady charakter konsumpcyjny. Będąc związanym z 

konkretnymi dobrami, towarami (tu samochodami osobowymi) podatek ten powinien być 
płatny w sytuacji i w miejscu, w którym dochodzi do skonsumowania wyrobu, z którym ten 

podatek jest związany. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe obecna regulacja  zapewnia spełnienie powyŜszej zasady jedynie 

w ograniczonym stopniu. W końcowym rozliczeniu, bowiem, rzeczywiście podatek 

akcyzowy płatny z tytułu WNT lub importu samochodów osobowych do Polski jest następnie 

zwracany przez organy celne w związku z wywozem samochodów z Polski. Niemniej jednak, 

ze względu długotrwały proces zwrotu akcyzy, po stronie podatników, powstają koszty 

związane z zablokowaniem kwot podatku akcyzowego zapłaconych z tytułu WNT lub 

importu samochodów, a nie zwróconych przez właściwy urząd celny. 

Wprowadzenie powyŜej opisanej procedury spowoduje istotne ułatwienia po stronie 

organów podatkowych w zakresie obowiązków administracyjnych związanych z 

rozpatrywaniem wniosków o zwrot akcyzy. Po stronie podatników przyniesie korzyść, mającą 
w naszej ocenie pozytywny wpływ na decyzje odnośnie inwestowania w Polsce, w postaci 

braku obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu WNT lub importu, a tym samym blokowania 

istotnych środków w postaci podatku, który, jak wiadomo od początku, będzie po jakimś 
czasie zwrócony.  

W wyniku wprowadzenia powyŜej opisanej procedury, w zaleŜności od tego, czy 

wywóz samochodów przez podatnika faktycznie będzie miał miejsce (w terminie określonym 

w ustawie), moŜliwe są dwa rozwiązania: 

 

� W sytuacji, w której miałby miejsce wywóz samochodów z Polski we właściwym 

terminie oraz podatnik byłby w posiadaniu dokumentów dowodzących tego faktu 

– kwoty akcyzy wykazane w stosownej deklaracji akcyzowej nie byłyby płatne. Po 

stronie podatnika pozostałyby jedynie obowiązki sprawozdawcze. 

 

� W sytuacji, w której nie doszłoby do wywozu samochodów z Polski w terminie 

ustawowym albo podatnik nie byłby w stanie udokumentować faktu dokonania 

wywozu – kwoty akcyzy wykazane w deklaracjach dokumentujących transakcję WNT 

lub dokumencie SAD dokumentujących import z zamiarem wywozu towarów 

uznawane byłyby jako płatne na zasadach ogólnych. Takie rozwiązanie oznaczałoby 

konieczność uiszczenia podatku akcyzowego wraz z odsetkami za zwłokę. 
Zmiana przepisu art. 106 będzie się ponadto wiązała z koniecznością zaprojektowania 

nowej deklaracji podatkowej. Art. 106 ust. 4 (po modyfikacjach – ust. 8) zawiera delegację 
dla Ministra Finansów do określenia wzorów przedmiotowej deklaracji w rozporządzeniu. 

Dodanie art. 106a ma na celu zapewnienie organom podatkowym moŜliwości 

weryfikacji faktu dokonania wywozu samochodów z terytorium Polski oraz termin, w jakim 

doszło do wywozu. Wskazane wyŜej operacje powinny być rejestrowane w specjalnie 

utworzonej na ten cel ewidencji (prowadzonej przez podatnika). Ewidencji w tym zakresie 
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powinny towarzyszyć dokumenty potwierdzające dokonanie wywozu samochodów z Polski 

(zakres dokumentacji – jak w chwili obecnej). 

 

48. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 
 

Stan obecny 
 

Od 20 września 2008 r. przedsiębiorcy mają moŜliwość zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy.  

Takie uprawnienie wynika z art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). W ten sposób 

przedsiębiorcy mają moŜliwość ograniczenia ponoszonych przez siebie obowiązków w 

okresie np. spowolnienia koniunktury, czy w okresie choroby bez konieczności 

wyrejestrowywania działalności z ewidencji gospodarczej.  

W tym okresie przedsiębiorca zwolniony jest z wielu obowiązków, w szczególności w 

zakresie podatku dochodowego czy VAT, ubezpieczeń emerytalnych bądź rentowych. 

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zostały zawarte w odpowiednich ustawach 

szczególnych. Takie preferencyjne warunki dotyczące regulowania zobowiązań 
publicznoprawnych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej są 
uzasadnione i mają na celu odciąŜenie przedsiębiorcy w okresie, gdy faktycznie nie wykonuje 

on działalności – nie musi on w ten sposób likwidować działalności gospodarczej, a moŜe ją 
jedynie czasowo zawiesić. 
 

W prawie podatkowym udogodnienia w okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej zostały wprost uregulowane w zakresie opodatkowania podatkiem 

dochodowym oraz podatkiem VAT. 

Z uwagi na brak szczególnych regulacji dotyczących opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości budynków lub gruntów w ramach działalności gospodarczej w okresie 

zawieszenia wykonywania tej działalności pojawiają się wątpliwości interpretacyjne odnośnie 

tej kwestii, co gorsza niezgodne z ideą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

Istnieje zatem potrzeba uregulowania równieŜ tej kwestii wyraźnie w przepisach 

szczególnych, w tym przypadku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Propozycje zmian 
 

Projekt zawiera zmiany w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) mające na celu wyraźne 

uregulowanie kwestii podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej.  

Proponowana zmiana, będąca uzupełnieniem dotychczasowych przepisów w prawie 

podatkowym dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, powinna 

rozwiać wątpliwości interpretacyjne pojawiające się w tym zakresie. W tym celu proponuje 

się dodanie art. 5a.  

PowyŜsza zmiana umoŜliwi 2-krotną (dla gruntów) i 3-krotną (dla budynków lub ich 

części) obniŜkę stawki podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej, w porównaniu do stawki płaconej, w okresie w którym ta 

działalność jest faktycznie wykonywana.  

Prezentowana obecnie przez Ministerstwo Finansów interpretacja przepisów w tym 

zakresie, nakazująca opłacanie podatku od nieruchomości według tej samej stawki, bez 

względu na fakt czy działalność gospodarcza została zawieszona czy nie, jest niezgodna z 
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ideą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i stanowi barierę dla prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Dzięki proponowanej zmianie grunty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej 

podlegałyby stawce jak dla pozostałych (w 2009 r. max. 0,37 zł za m
2
) zamiast jak dla 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w 2009 r. max. 0,74 zł za m
2
). 

Budynki lub ich części podlegałyby stawce jak dla pozostałych (w 2009 r. max. 6,64 zł za m
2
) 

zamiast jak dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w 2009 r. max. 19,81 

zł za m
2
). 

Taka propozycja jest zgodna z ideą zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej i stanowi uzasadnione uzupełnienie dla pozostałych zmian dokonanych juŜ w 

tym zakresie w prawie podatkowym.  

 

Jednocześnie proponuje się wpisanie wprost do ustawy preferencji dla budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Propozycja 

dodania ust. 1b umoŜliwi obniŜkę stawki podatku od nieruchomości w tej sytuacji z max. 

19,81 zł za m
2
 do poziomu 0,62 zł za m

2
 (wg stawek podatku przyjętych dla 2009 r.), w tym 

więc przypadku byłaby to 32-krotna obniŜka stawki podatku. 

PowyŜsza zmiana zagwarantuje pełniejsze urzeczywistnienie instrumentu zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej. 

 

49. Rozszerzenie zasady „jednego okienka” 
 

Zmiany dotyczące rozszerzenia zasady „jednego okienka” zostały dokonane w kilku 

ustawach i zostaną łącznie omówione w tym miejscu. 

 

Zmiany w ustawie Prawo działalności gospodarczej mają na celu usprawnienie obiegu 

dokumentów i rozszerzenie zasady „jednego okienka”. 

W celu uniknięcia występujących w obecnym stanie prawnym wątpliwości 

interpretacyjnych, proponuje się wyraźne wskazanie, iŜ we wniosku o wpis do ewidencji 

przedsiębiorca podaje swoją firmę. Obecny termin „oznaczenie przedsiębiorcy” w opinii 

niektórych organów ewidencyjnych uniemoŜliwia odpowiednie zastosowanie przepisów 

Kodeksu cywilnego w zakresie firmy przedsiębiorcy. 

Rozszerzenie „jednego okienka” obejmie takŜe zgłoszenie rejestracyjne w podatku od 

towarów i usług, wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. 

Ze względu na fakt, iŜ wymienione czynności nie są formalnymi zgłoszeniami 

ewidencyjnymi, lecz mają charakter merytoryczny (decyzje biznesowe przedsiębiorców), 

proponuje się, aby ich dopełnienie w „jednym okienku” miało charakter dobrowolny. Dzięki 

temu złoŜenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie pozbawi tych osób 

moŜliwości dokonania tych zgłoszeń samodzielnie, tak jak obecnie. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe druki stosowane przy tych zgłoszeniach, tj. VAT-R, PIT-16, 

ZUS ZUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZZA zawierają szereg informacji niezbędnych dla 

poszczególnych instytucji, niepotrzebnych jednak pozostałym. W związku z tym nie ma 

potrzeby integrowania tych druków z formularzem wniosku o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej. Przedsiębiorca będzie miał moŜliwość złoŜenia tych druków wraz z wnioskiem 

o wpis do ewidencji i wtedy urząd gminy przekaŜe je, wraz z danymi z wniosku oraz 

zaświadczeniem o wpisie, do właściwych organów. 

Proponuje się takŜe wyraźne wskazanie w art. 7b ust. 5, iŜ dane z wniosku o wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej przekazywane przez organy gminy do innych urzędów 

powinny być podpisane podpisem elektronicznym pracownika organu ewidencyjnego. 
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Zapewni to ich integralność. Obecne brzmienie przepisu uwaŜane jest za nieprecyzyjne i 

powoduje, iŜ gminy wolą przekazywać pozostałym urzędom kserokopie wniosków, nie zaś 
tylko niezbędne dane. Taka praktyka generuje po stronie gmin niepotrzebne koszty.   

Dodatkowo z upowaŜnienia dla Rady Ministrów do określenia wzoru wniosku o wpis 

do ewidencji działalności gospodarczej usunięto odniesienie do określenia elektronicznego 

wzoru wniosku. Jak wykazała praktyka norma taka jest zbędna i zamieszczenie w akcie 

prawnym kodu .xml wzoru rodzi róŜne techniczne problemy. Ponadto określenie wzoru 

elektronicznego jest równieŜ zbędne, ze względu na normę art. 58 ustawy o podpisie 

elektronicznym, zgodnie z którą organy władzy publicznej umoŜliwiają wnoszenie podań i 

wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy 

prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. Przepis 

ten jest wystarczającą podstawą prawną do zamieszczenia przez Ministra Gospodarki 

elektronicznego wzoru wniosku w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów 

Elektronicznych na platformie ePUAP. 

Dodano przepis, iŜ organ ewidencyjny dokonując wpisu informacji o zawieszeniu albo 

wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wystawia z urzędu zaświadczenie o 

wpisie odpowiedniej informacji do ewidencji. Uporządkuje on obieg dokumentów między 

organami, do których trafiają informacje związane z zawieszaniem działalności gospodarczej. 

Dokonano takŜe zmiany w art. 7g ust. 2 polegającej na dodaniu do katalogu 

podmiotów, którym gmina przekazuje informację o ostatecznym wykreśleniu przedsiębiorcy 

z ewidencji o jednostkę ZUS. Rozszerzono takŜe normę art. 7i o obowiązek zapewnienia 

przez Ministra Finansów oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organom 

ewidencyjnym i sądom rejestrowym druków niezbędnych do dokonania zgłoszeń wskazanych 

w ustawie Prawo działalności gospodarczej. 

 

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma na celu wprowadzenie do 

ustawy przepisu stanowiącego wprost, iŜ złoŜenie oświadczenia o kontynuowaniu 

ubezpieczenia w KRUS przez rolnika lub domownika podejmującego prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej następuje na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej. 

 

Zmiana ustawy o statystyce publicznej ma na celu wyeliminowanie z obrotu 

zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON przedsiębiorców. Obecnie nie są one takim 

przedsiębiorcom potrzebne, a ich funkcjonowanie powoduje, iŜ szereg instytucji wymaga ich 

przedstawiania, co rodzi po stronie przedsiębiorców zbędne obowiązki i koszty. 

Proponuje się, aby zaświadczenia nie były wystawiane dla przedsiębiorców wpisanych 

do ewidencji działalności gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców, gdyŜ posiadają juŜ oni 

dokument uwierzytelniający ich w obrocie. Pozostałe podmioty podlegające wpisowi do 

rejestru Regon będą uzyskiwać zaświadczenia. 

„Dowodem” nadania numeru Regon przedsiębiorcy będzie wpis uwidoczniony na 

stronie internetowej GUS. W proponowanym rozwiązaniu nie zachodzi ryzyko, iŜ 
przedsiębiorca nie dopełni formalności związanych z uzyskaniem wpisu w rejestrze Regon, 

gdyŜ niezbędne dokumenty będą składane w ramach tzw. „jednego okienka”. 

 

Ze względu na fakt, iŜ ustawa o statystyce publicznej wymaga od organów 

prowadzących rejestry urzędowe wpisywania numeru REGON do takich rejestrów, proponuje 

się, aby numer ten był wpisywany na podstawie informacji powszechnie dostępnej w 

Internecie (na stronach prowadzonych przez GUS). Proponowana zmiana w ustawie o 

statystyce publicznej pozwoli na zdjęcie z GUS obowiązku wystawiania (i doręczania) 
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zaświadczeń o wpisie do rejestru Regon przedsiębiorców. Pozwoli to wygenerować powaŜne 

oszczędności środków finansowych w urzędach statystycznych. 

 

W celu zapewnienia skuteczności regulacji proponuje się umieszczenie w ustawie 

przepisu zakazującego wprost Ŝądanie przez jakikolwiek podmiot (administracja, banki, inni 

przedsiębiorcy, samorząd itd.) zaświadczeń o nadanym numerze REGON, o ile informacja w 

tym zakresie dostępna jest na stronie internetowej GUS. ZastrzeŜenie to ma na celu 

zapobieŜenie sytuacji, Ŝe jakiś podmiot „ominie” rejestrację w rejestrze Regon. Wejście w 

Ŝycie tego przepisu będzie oznaczało niewaŜność z mocy prawa wszelkich uregulowań 
nieustawowych przewidujących taki obowiązek (akty wykonawcze, procedury wewnętrzne, 

regulaminy itp.). 

 

 

Zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mają na 

celu: 

UmoŜliwienie wydania decyzji o nadaniu NIP w formie elektronicznej. Brak takiej 

moŜliwości stanowi istotną przeszkodę w sprawnym zaimplementowaniu usługi zakładania 

działalności gospodarczej na platformie ePUAP.  

    Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w wyniku 

wprowadzenia instytucji „jednego okienka”. Proponuje się wyraźne wskazanie w kręgu osób 

zobowiązanych do zachowania tajemnicy skarbowej takŜe pracowników urzędów 

uczestniczących w przekazywaniu danych przedsiębiorców zawartych we wniosku o wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej i załącznikach do niego. 

 

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym mają na celu uporządkowanie obiegu 

dokumentów w ramach tzw. „jednego okienka” dla podmiotów podlegających wpisowi do 

rejestru przedsiębiorców.  

Ze względu na fakt, iŜ nie wszystkie spółki osobowe i kapitałowe muszą stać się 
płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, proponuje się fakultatywne składanie 

zgłoszenia do ZUS. W takiej sytuacji dotychczasowe czynności sądu rejestrowego związane z 

przekazywaniem dokumentów do ZUS będą wykonywane jedynie w sytuacji złoŜenia takiego 

zgłoszenia. 

Dodatkowo w projekcie zaproponowano moŜliwość złoŜenia wraz z wnioskiem o wpis do 

rejestru przedsiębiorców zgłoszenia do podatku VAT oraz zgłoszenie do ubezpieczeń, o 

których mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeniu 

zdrowotnym. 

W 2008 r. w ustawie o KRS przyjęto rozwiązanie analogiczne jak w przypadku osób 

fizycznych wnioskujących o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Sąd rejestrowy 

przesyła dokumenty do urzędów: statystycznego i skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w terminie 3 dni od dokonania wpisu w KRS. Jednak, w przeciwieństwie do 

urzędów gmin dokonujących wpisów do edg najczęściej „od ręki”, sądy muszą przed wpisem 

rozpatrzeć sprawę. W związku z tym wpis dokonywany jest często po upływie miesięcy, w 

czasie których spółka pozostaje formalnie „w organizacji”. Podmiot taki ma prawo prowadzić 
działalność, jednak ze względu na fakt, iŜ nie jest „zgłoszony” do urzędu skarbowego ma 

problemy z wystawianiem i przyjmowaniem faktur VAT (np. dokumentujących ponoszone 

koszty działalności). Ponadto nie jest takŜe zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na 

ubezpieczenie społeczne, zatem nie moŜe np. zgłosić do ubezpieczeń swoich pracowników. 

Do 31 marca 2009 r. spółka „w organizacji”, po złoŜeniu wniosku o wpis w KRS mogła 
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samodzielnie dokonać pozostałych zgłoszeń. Po uzyskaniu wpisu w KRS spółka dokonywała 

ich korekty, polegającej na wykreśleniu wzmianki „w organizacji”. 

W związku z tym proponuje się nałoŜenie na sąd rejestrowy obowiązku wysyłania 

zgłoszeń do urzędu statystycznego oraz skarbowego niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o 

wpis do KRS (do ZUS po otrzymaniu informacji o nadanym numerze NIP). Następnie, po 

dokonaniu wpisu, sąd prześle do poszczególnych urzędów informację (niesformalizowaną) o 

dokonaniu wpisu. 

Jednocześnie proponuje się dodanie przepisu upowaŜniającego sąd rejestrowy do 

dokonania wpisu informacji o numerze NIP z urzędu. W obecnym stanie prawnym sąd, mimo 

iŜ informacja o nadanym numerze NIP jest przesyłana przez naczelnika urzędu skarbowego, 

dodatkowo wzywa przedsiębiorcę do złoŜenia wniosku o wpis numeru NIP, gdyŜ nie moŜe 

tego dokonać z urzędu. 

 

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mają na celu umoŜliwienie 

przedsiębiorcom rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej złoŜenie juŜ w 

organie ewidencyjnym zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego siebie i 

członków rodziny.  

Proponuje się równieŜ, aby w przypadku wyrejestrowania przedsiębiorcy z ewidencji 

umoŜliwić mu złoŜenie formularza zgłoszenia wyrejestrowania osoby ubezpieczonej ZUS 

ZWUA. 

 

Zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mają na celu umoŜliwienie osobom 

fizycznym rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej dokonania wyboru 

formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za pomocą formularza 

składanego w organie ewidencyjnym. 

W przypadku wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej niezbędne będzie złoŜenie 

druku PIT-16. MoŜna będzie zrobić to w organie ewidencyjnym. 

 

Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług ma na celu umoŜliwienie osobom 

fizycznym oraz prawnym rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej złoŜenie 

zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) w organie ewidencyjnym albo sądzie rejestrowym. 

Proponuje się wskazanie w ustawie, iŜ organ ewidencyjny albo sąd rejestrowy przekaŜe 

zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie określonym w 

odrębnych przepisach. 

 

Zmiana w art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma na celu 

wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze zgłaszaniem informacji o 

zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Proponuje się wyraźne wskazanie w 

przepisie, iŜ przedsiębiorca ma prawo wskazać we wniosku późniejszy dzień zawieszenia lub 

wznowienia niŜ dzień złoŜenia wniosku. 

Zmiana upowaŜnienia w art. 25 ust. 6 usuwa odniesienie do określenia 

elektronicznego wzoru wniosku. Jak wykazała praktyka norma taka jest zbędna i 

zamieszczenie w akcie prawnym kodu .xml wzoru rodzi róŜne techniczne problemy. Ponadto 

określenie wzoru elektronicznego jest równieŜ zbędne, ze względu na normę art. 58 ustawy o 

podpisie elektronicznym, zgodnie z którą organy władzy publicznej umoŜliwiają wnoszenie 

podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy 

przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. 
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Przepis ten jest wystarczającą podstawą prawną do zamieszczenia przez Ministra Gospodarki 

elektronicznego wzoru wniosku w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów 

Elektronicznych na platformie ePUAP. 

Zmiana art. 37 ust. 5 wynika z faktu, iŜ organ koncesyjny często nie wie, czy jego 

decyzja stała się juŜ prawomocna i nie jest w stanie przekazać informacji o tym fakcie CEIDG 

w terminie 1 dnia roboczego. W niektórych sprawach o prawomocności decyzji moŜna 

przesądzić dopiero po uzyskaniu zwrotu akt sprawy z sądu. W związku z tym proponuje się, 
aby obowiązek ten powstawał dopiero po uzyskaniu przez organ wiarygodnej informacji o 

prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. 

 

50. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie 

Kodeksu cywilnego 
 

Stan obecny 

 
Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), 

reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem gminy.   

 

Propozycje zmian 

 
Przedmiotem projektu ustawy jest kompleksowa nowelizacja ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu Cywilnego mająca u swych podstaw z jednej strony ograniczenie 

wszelkich barier prawnych dla obywateli i przedsiębiorców wynajmujących lokale przy 

równoczesnym z drugiej zaś strony, zagwarantowaniu mechanizmów prawnych 

gwarantujących sprawną i skuteczną ochronę praw lokatorów.  

 

Obowiązująca ustawa zawiera wiele przepisów, które w praktyce są niemoŜliwe do 

wykonania. 

 

PowyŜsze powoduje brak gwarantowanej konstytucyjnie ochrony praw lokatorów   

a zarazem nastręcza wiele trudności dla właścicieli lokali, których własność naraŜona jest na 

straty związane z brakiem prawnej moŜliwości natychmiastowego wypowiedzenia stosunku 

prawnego, w przypadku niszczenia ich mienia. 

 

Dlatego teŜ, proponowane zmiany mają na celu stworzenie prostych i klarownych 

zasad wynajmu lokali zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych wraz ze stworzeniem 

prawnych podstaw dla przestrzegania praw lokatorów, tak aby została zachowana równowaga 

między interesami właścicieli lokali a prawami przysługującymi samym lokatorom. 

1) art. 8a  

    a)  art. 8a ust. 2 - podwyŜszenie czynszu albo innych opłat za uŜywanie lokalu 
 

Zastąpienie terminu wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat 2 

miesiącami zamiast 3 uzasadnione jest ogólną regulacją zawartą w art. 685
1
 Kodeksu 

cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, wynajmujący lokal moŜe podwyŜszyć czynsz, 

wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec 

miesiąca kalendarzowego. Wydaje się, iŜ przyjęcie 2 miesięcznego terminu wypowiedzenia 
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wysokości czynszu albo innych opłat za uŜywanie lokalu byłoby rozwiązaniem najbardziej 

wypośrodkowanym, nie odbiegającym ani od regulacji ustawowej ani od kodeksowej.  

 

b) art. 8a ust. 4b) – zwrot kapitału przy podwyŜce czynszu albo innych opłat za 

uŜywanie lokalu 
 

Kolejna propozycja zmian dotyczy art. 8a ust. 4b. Aktualnie obowiązujące „progi 

procentowe” zakładają bardzo długi czas zwrotu inwestycji, czy kosztów remontu. Dlatego teŜ, 
z uwagi na konieczność pobudzenia rynku nieruchomości naleŜy umoŜliwić skrócenie czasu 

zwrotu nakładów poniesionych przez właścicieli na budowę i ulepszenie lokali.  

 

Dlatego celowym wydaje się zwiększenie zwrotu kapitału w skali roku na poziomie 

nie wyŜszym  niŜ : 
1)  2% odnośnie nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup 

lokalu oraz 

2)  15 % w przypadku nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie 

istniejącego lokalu w celu zwiększenia  jego wartości uŜytkowej. 

 

 W związku z nowym brzmieniem art. 8a ust. 4b zakładającym wliczenie do podwyŜki 

czynszu albo innych opłat za uŜywanie lokalu, wyŜej wskazanych procentowo nakładów 

poniesionych przez właściciela, wykreśleniu ulega drugi ze składników czynszu – godziwy 

zysk, o którym mowa w obecnie obowiązującym art. 8a ust. 4b pkt 2 omawianego przepisu.  

 

Pojęcie godziwego zysku, jako podstawy do podwyŜszenia czynszu albo innych opłat 

za uŜywanie lokalu wydaje się nieuzasadnione.  

 

Po pierwsze, pojęcie to jest sformułowaniem niedookreślonym, dlatego teŜ z uwagi na 

brak jednolitych i obiektywnych kryteriów jego oceny, zasadnym wydaje się odesłanie do 

„progów procentowych”, jako jedynej podstawy podwyŜki  czynszu albo innych opłat.  

 

Za  powyŜszym przemawia równieŜ okoliczność, iŜ jedyną moŜliwością weryfikacji 

podwyŜki na podstawie „godziwego zysku” jest kontrola sądowa, na którą nie zawsze lokator 

się decyduje, z uwagi na przewlekłość postępowania i związane z tym koszty.  

 

Po drugie, „progi procentowe” nakładów poniesionych przez właściciela są moŜliwe 

do udowodnienia przez właściciela (na podstawie rachunków, faktur, zaciągniętych kredytów) 

w porównaniu z „godziwym zyskiem”, który jest trudny do wykazania, w przypadku jego 

zakwestionowania. 

   

c) art. 8a ust. 5 - wypowiedzenie wysokości czynszu i uprawnienia lokatora z tym związane 

 

Pierwsza z proponowanych zmian odnosi się do terminu wskazania przez lokatora 

przysługujących mu uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 analizowanego artykułu. 

Racjonalnym jest skrócenie obowiązującego 2 miesięcznego terminu do miesiąca od dnia 

wypowiedzenia. 

Druga z proponowanych modyfikacji odnosi się do określenia cięŜaru dowodu, który 

zostałby ograniczony do obowiązku przedstawienia przez właściciela dowodów, Ŝe podwyŜka 

czynszu albo innych opłat za uŜywanie lokalu stanowi zwrot kapitału w skali roku na 

poziomie nie wyŜszym niŜ: 
1) 2% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub 
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2) 15 % nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego 

lokalu zwiększające jego wartość uŜytkową (art. 8a ust. 4b a) i b)). 

 

2) Art.9  

a) art. 9 ust. 1b) - uchyla się 
 

Na mocy obowiązującego art. 9 ust. 1b) podwyŜki czynszu albo innych opłat  

za uŜywanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezaleŜnych od właściciela, nie mogą być 
dokonywane częściej niŜ co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyŜka 

zaczęła obowiązywać.  
 

Przepis powyŜszy w sposób radykalny ingeruje w prawo własności, pozbawiając 

właścicieli lokali prawnej moŜliwości podwyŜszenia czynszu albo innych opłat za uŜywanie 

lokalu nie wcześniej niŜ po upływie pół roku od dnia obowiązywania podwyŜki. 

 

 Ponadto obowiązujący przepis stanowi istotną barierę prawną dla właścicieli 

wynajmujących lokale, którzy w sytuacji podwyŜki cen naraŜeni są na znaczne straty 

finansowe i brak środków prawnych gwarantujących ich zwrot. 

 

Mając na uwadze powyŜsze oraz regulację odnoszącą się do podwyŜki czynszu albo 

innych opłat za uŜywanie lokalu,  zawartą w art. 8a, która w sposób wyczerpujący reguluje 

niniejszą kwestię, wykreślenie art. 9 ust. 1 b) wydaje się zasadne. 

 

b) art. 9 ust. 2 – podwyŜszenie opłat niezaleŜnych od właściciela. 

 
W art. 9 ust. 2 sugeruje się skreślenie konieczności wskazywania przyczyny 

podwyŜszenia opłat niezaleŜnych od właściciela. Samo przedstawienie lokatorowi na piśmie 

przez właściciela zestawienia opłat wydaje się być wystarczające.  

Biorąc pod uwagę, Ŝe „opłaty niezaleŜne od właściciela” to opłaty, na których 

wysokość właściciel nie ma wpływu (na przykład podwyŜka cen energii) obowiązek 

podawania przyczyny ich podwyŜszenia jest nieracjonalny.  

W obecnym stanie prawnym samo przesłanie lokatorowi pisma zawiadamiającego  

o podwyŜce nie spełnia wymogów ustawowych a tym samym jest  bezskuteczne. Oznacza to, 

Ŝe w takiej sytuacji lokator nadal zobowiązany jest do płacenia opłat niezaleŜnych przy 

niezmienionych stawkach, co znacznie narusza interesy właścicieli.  

Proponowana zmiana ma celu wyeliminowanie takich przypadków i byłaby 

ułatwieniem dla osób wynajmujących lokale, którzy nie będą musieli wykazywać przyczyn 

podwyŜszenia opłat, na które de facto sami nie mają wpływu. 

 

art. 11  

a)11 ust. 2 – natychmiastowe wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawego 

uprawniającego do uŜywania lokalu. 

 

  Sugeruje się wprowadzenie w art. 11 ust. 2 uprawnienia właściciela do 

natychmiastowego wypowiedzenia stosunku prawnego, bez zachowania terminów 

wypowiedzenia, w przypadku, gdy lokator: 

1) pomimo pisemnego upomnienia, skierowanego 7 dni  przed wypowiedzeniem nadal uŜywa 

lokalu w sposób raŜąco sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem 

 lub zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia 
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przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób raŜący 

przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciąŜliwym korzystanie z innych lokali, lub  

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za uŜywanie lokalu za co najmniej  dwa 

pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia 

stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego 2 tygodniowego terminu do zapłaty 

zaległych i bieŜących naleŜności, lub 

3) uŜywa lokalu, który wymaga opróŜnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub 

remontu budynku, z zastrzeŜeniem art. 11. ust. 9. 

 

 Podkreślić naleŜy, iŜ kaŜdy z powyŜszych przypadków uprawniających właściciela do 

natychmiastowego wypowiedzenia stosunku prawnego ma charakter szczególny.  

 

 Po pierwsze, wypowiedzenie to moŜliwe jest w sytuacji, gdy lokator swym nagannym 

zachowaniem, działa w sposób sprzeczny z umową, na przykład niszczy, rujnuje lokal oraz 

urządzenia w nim znajdujące się i pomimo skierowania do niego pisemnego upomnienia 

nadal się powyŜszego dopuszcza,  naraŜając tym samym właściciela na szkody i straty 

finansowe, a w skrajnych sytuacjach nawet na utratę lokalu.  

 

 Po drugie, podstawą do „natychmiastowego wypowiedzenia” jest zaleganie przez 

lokatora z zapłatą czynszu lub innych opłat za uŜywanie lokalu za co najmniej 2 pełne okresy 

płatności, po uprzednim wyznaczeniu mu 2 tygodniowego terminu do zapłaty zaległych 

naleŜności. 

 

  Ostatnią przesłanką uprawniającą do „natychmiastowego wypowiedzenia” jest 

uŜywanie lokalu, który wymaga opróŜnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub 

remontu budynku.  

 

 Podkreślić naleŜy, iŜ w tym przypadku na skutek zajmowania lokalu, który wymaga 

rozbiórki lub remontu moŜe dojść do tragicznych sytuacji, na przykład zawalenia się 
budynku, co stanowi zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego.  

 

 W związku z powyŜszym przeprowadzenie jak najszybszej rozbiórki lub remontu 

budynku jest celowe i wskazane. Na skutek zaistnienia powyŜszej sytuacji lokatorowi będzie 

przysługiwało prawo do lokalu zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego  

i pokrycia kosztów przeprowadzki będzie spoczywał na właściwej gminie. 

 

 Ponadto wprowadzenie „natychmiastowego wypowiedzenia” stosunku prawnego na 

skutek zaistnienia jednej z wyŜej wymienionych przesłanek uzasadnione jest równieŜ 
regulacją kodeksową niniejszego zagadnienia, to jest art. 667 i 685 Kodeksu cywilnego.  

Przepisy powyŜsze zapewniają wynajmującemu moŜliwość wypowiedzenia stosunku 

najmu natychmiast -  bez zachowania terminów wypowiedzenia.  

 

b) art. 11 ust. 2a – wypowiedzenie stosunku prawnego przez właściciela z powodu 

wynajęcie, podnajęcia lub oddania lokalu przez lokatora do bezpłatnego uŜywania innej 

osobie 
 

  Ponadto wprowadza się art. 11 ust. 2a dający moŜliwość wypowiedzenia przez 

właściciela na koniec miesiąca kalendarzowego stosunku prawnego z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeŜeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do 

bezpłatnego uŜywania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. 
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Wynajęcie, podnajęcie czy teŜ oddanie do bezpłatnego uŜywania lokalu innej osobie przez 

lokatora, który uiszcza czynsz i inne obowiązkowe opłaty nie powoduje dla właściciela lokalu 

aŜ tak duŜych strat.  

 

  Dlatego teŜ zasadnym jest przyjęcie moŜliwości wypowiedzenia stosunku prawnego z 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

c) art. 11 ust. 3 pkt 1 – wypowiedzenie stosunku najmu przez właściciela lokalu,  

z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres co najmniej 12 miesięcy 
 

W art. 11 ust. 3 pkt 1 sugeruje się skrócenie sześciomiesięcznego terminu 

wypowiedzenia do miesiąca. Ponadto proponuje się wykreślenie sformułowania odnoszącego 

się do wysokości czynszu, która w obecnym stanie prawnym musi być niŜsza niŜ 3 % 

wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,  co jest niczym nie uzasadnione.  

Proponowane zmiany wynikają przede wszystkim z  ochrony prawa własności, a 

przede wszystkim tego, iŜ właściciel lokalu powinien mieć faktyczny wpływ na to, co się   
z jego lokalem dzieje. 

Biorąc pod uwagę, iŜ w dotychczasowym stanie prawnym, najemca lokalu przez okres 

dłuŜszy niŜ 12 miesięcy nie zamieszkiwałby w nim,  utrzymanie dotychczasowego 6 

miesięcznego terminu wypowiedzenia oznacza, Ŝe  właściciel musiałby w sumie przez okres 

półtora roku tolerować powyŜszy stan rzeczy.  

 

d) art. 11 ust. 4 - wypowiedzenie stosunku prawnego „bez podania przyczyny” 
 

Przy analizie art. 11 ust. 4 i 5 oraz pozostałych przepisów ustawy zauwaŜyć naleŜy, iŜ 
brak jest w przedmiotowej ustawie regulacji odnoszących się do moŜliwości wypowiedzenia 

stosunku prawnego bez podania przyczyny. 

W związku z powyŜszym proponuje się wprowadzenie w art. 11 ust. 4 moŜliwości 

wypowiedzenia stosunku prawnego „bez podania przyczyny” z zachowaniem rocznego 

okresu wypowiedzenia.  

Wprowadzenie powyŜszej zmiany pozwoli właścicielom lokali na sprawne 

rozwiązanie stosunku prawnego bez  podania przyczyny i bez konieczności zapewnienia 

lokalu zamiennego, z jednoczesnym zagwarantowaniem lokatorom wystarczająco długiego 

czasu na znalezienie innego lokalu. 

 

e) art. 11 ust. 4a 

 
Ponadto dodaje się art. 11 ust. 4a uprawniający do wypowiedzenia przez właściciela 

stosunku prawnego z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku 

zamiaru zamieszkania przez właściciela w lokalu i spełnieniu następujących warunków: 

a) zagwarantowaniu lokatorowi przed upływem okresu wypowiedzenia lokalu zamiennego, 

lub alternatywnie 

b) po upewnieniu się, iŜ lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym moŜe zamieszkać 
na warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny. 

 

W obu powyŜszych przypadkach wysokość czynszu i opłat niezaleŜnych od 

właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposaŜenia lokalu zamiennego do 

lokalu zwalnianego. 

 

f) art. 11 ust. 5,6 i 7 
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Ustęp 5, 6 i 7 przedmiotowej ustawy uchyla się na skutek moŜliwości wypowiedzenia 

stosunku prawnego „bez podania przyczyny” z jednoczesnym zachowaniem rocznego okresu 

wypowiedzenia. Bądź teŜ alternatywnie z podaniem przyczyny (zamiarem zamieszkania 

przez właściciela) przy zachowaniu 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia  

i zagwarantowaniu lokatorowi lokalu zamiennego (art. 11 ust. 4 prim). 

Ponadto, wykreślenie ust. 5,6 i 7 w art. 11 przedmiotowej ustawy uzasadnione jest 

przede wszystkim niemoŜnością wykonania powyŜszych przepisów w praktyce. 

 

 

g) art. 11 ust. 9 – obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego przez właściwą gminę 
 
 W art. 11 ust. 9 proponuję się wprowadzenie obowiązku gminy do zapewnienia lokalu 

zamiennego dla lokatora oraz pokrycia kosztów jego przeprowadzki, w przypadku, gdy 

lokator zmuszony jest do opuszczenia zajmowanego budynku (lokalu), w związku z 

koniecznością jego rozbiórki lub remontu (art. 11 ust. 2 pkt. 3 projektu ustawy).  

PowyŜsza zmiana wynika z faktu, iŜ nie zawsze właściciel lokalu jest w stanie 

zagwarantować lokatorowi lokal zamienny i wówczas lokator zmuszony jest pozostać w 

budynku, którego stan techniczno – budowlany nie spełnia podstawowych norm techniczno-

budowlanych. PowyŜsze wiąŜe się z ryzykiem zawalenia się takiego budynku, co stanowi 

powaŜne zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia lokatorów.  

Dlatego teŜ, w celu zapobieŜenia tym sytuacjom i zagwarantowania lokatorom prawa 

do „normalnych warunków mieszkaniowych” sugeruje się nałoŜenie na gminy właściwe ze 

względu na połoŜenie budynku  obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego. 

Zmiana ta powinna doprowadzić do polepszenia stanu polskich kamienic i innych 

budynków kwalifikowanych do generalnego remontu. Ponadto przyczyni się do 

zagwarantowania lokatorom prawa do bezpiecznego mieszkania. 

 
h) art. 11 ust. 12 – ochrona przed wypowiedzeniem stosunku prawnego osobie powyŜej 75 

roku Ŝycia. 

 

Właściciel lokalu będzie uprawniony do wypowiedzenia stosunku prawnego na 

podstawie ust. 4 lokatorowi, który w dniu wypowiedzenia ukończył 75 rok Ŝycia, w przypadku 

zaistnienia następujących przesłanek: 

- lokatorowi przysługuje tytuł do innego lokalu; 

- lokator  ma osoby zobowiązane wobec niego do świadczeń alimentacyjnych. 

W przeciwnym wypadku wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili śmierci 

lokatora.  

 

4) art. 32 uchyla się 
 

W związku ze zmianą proponowaną w art. 11 ust. 9, art. 32 uchyla się.   
Uchylenie art. 32 przedmiotowej ustawy spowoduje zrównanie w prawach wszystkich 

najemców, bez względu na to, czy najemca uiszcza czynsz regulowany, czy teŜ zwykły. 

   Na gminie spoczywał będzie obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego, w 

przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt. 3) przedmiotowego 

projektu (uwagi do pkt 3 g). 

 

 

51. Ustawa o towarach paczkowanych 
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Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych: „Dyrektor 

właściwego terytorialnie okręgowego urzędu miar, nie częściej niŜ raz w roku, przeprowadza  

w pomieszczeniach paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na zlecenie 

importera oraz w miejscu paczkowania lub składowania towarów paczkowanych, kontrole 

planowe  w celu stwierdzenia poprawności stosowanego systemu kontroli wewnętrznej ilości 

towaru paczkowanego”. 

Zawarty w przedmiotowym przepisie zwrot „paczkującego na zlecenie importera” jest 

wynikiem omyłki powstałej na etapie prac legislacyjnych nad projektem regulacji w Senacie 

RP.  

Uchwałą z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustawy o towarach paczkowanych 

Senat wprowadził do treści projektowanej regulacji poprawkę polegającą na tym, Ŝe w art. 20 

ust. 1 po wyrazach „zlecającego paczkowanie” dodane zostały wyrazy „paczkującego na 

zlecenie” (poprawka nr 4). 

W uzasadnieniu do uchwały w części dotyczącej ww. poprawki słusznie podniesiono, 

Ŝe w art. 20 ust. 1 określającym, w jakich pomieszczeniach moŜe być przeprowadzana 

kontrola planowa, nie wskazano pomieszczeń paczkującego na zlecenie. Mając na względzie 

art. 9 ust. 3 ustawy, który stanowi, Ŝe na zasadach określonych w tym przepisie, paczkujący 

na zlecenie moŜe przejąć odpowiedzialność za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli 

wewnętrznej ilości towaru paczkowanego, Senat uznał za konieczne jednoznaczne wskazanie 

w art. 20 ust. 1, Ŝe kontrola planowa moŜe być przeprowadzona równieŜ w pomieszczeniach 

paczkującego na zlecenie. W uzasadnieniu Senat trafnie przywołał równieŜ art. 14 ust. 1 

ustawy, w którym ustawodawca dopuścił moŜliwość przeprowadzenia kontroli doraźnej 

równieŜ w pomieszczeniach paczkującego na zlecenie.  

Z uzasadnienia do uchwały Senatu jednoznacznie wynika zatem, Ŝe intencją 
powyŜszej zmiany było uzupełnienie dotychczasowego przepisu poprzez wskazanie 

pomieszczeń paczkującego na zlecenie jako pomieszczeń, w których moŜe być 
przeprowadzona kontrola planowa. JednakŜe omyłkowe pominięcie – w trakcie prac 

redakcyjnych nad tekstem uchwały Senatu - przecinka na końcu dodawanych wyrazów, 

spowodowało powstanie nowej kategorii podmiotu „paczkującego na zlecenie importera”, 

który w ogóle nie występuje w ustawie o towarach paczkowanych.  

Gdyby przyjąć, Ŝe art. 20 ust. 1 wprowadza nową kategorię podmiotu „paczkującego 

na zlecenie importera”, to naleŜałyby do niej podmioty, wykonujące jedynie czynności 

techniczne związane z paczkowaniem produktów - polegające na umieszczeniu odmierzonej 

porcji produktu w opakowaniu jednostkowym w celu wprowadzenia go do obrotu jako towaru 

paczkowanego -poza terytorium Unii Europejskiej. Importer został bowiem zdefiniowany w 

ustawie jako przedsiębiorca, który sprowadza towar paczkowany na terytorium RP z państwa 

niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i wprowadza go do 

obrotu. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe przywołane wyŜej podmioty nie wprowadzają towarów do 

obrotu, a w konsekwencji nie mają Ŝadnej bezpośredniej styczności z polskim rynkiem i w 

Ŝaden sposób nie mogą być na nie nakładane przez polskie prawo obowiązki. Nie moŜna 

równieŜ z przyczyn oczywistych nakładać na organy administracji miar obowiązków 

przeprowadzania kontroli tych podmiotów, a to de facto czyni omawiany przepis. 

Obecne brzmienie art. 20 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych oznacza ponadto, Ŝe 

kontrolom nie będzie podlegał – wbrew intencjom Senatu – paczkujący na zlecenie. RównieŜ 
importer nie będzie podlegał kontrolom planowym, gdyŜ nie jest enumeratywnie wymieniony 

w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.  

Brak moŜliwości przeprowadzenia kontroli tych dwóch podmiotów, tj. paczkującego 

na zlecenie i importera, jest bardzo niebezpieczny m.in. dla interesów konsumentów towarów 



Uzasadnienie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

 168

paczkowanych, którzy mogą być wprowadzeni w błąd co do ilości rzeczywistej towaru. 

Szczególne zagroŜenie stanowi uniemoŜliwienie kontroli importera. Brak takiej moŜliwości 

oznacza bowiem, Ŝe towary paczkowane sprowadzane spoza UE (a więc o najniŜszym 

poziomie kontroli) nie będą w ogóle mogły być kontrolowane. 

Zachodzi zatem oczywista rozbieŜność pomiędzy uzasadnieniem wprowadzenia przez 

Senat poprawki do art. 20 ust. 1, a faktyczną jej realizacją. 
 

 

VI. Przepisy przejściowe i końcowe 
 

Art. 106 – 117 są przepisami przejściowymi do zmian wprowadzanych w ustawach 

szczegółowych. 

 

W art. 118 uchyla się ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o 

zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. Skutkiem 

uchylenia ustawy jest zniesienie obowiązku uzyskania wpisu w rejestrze działalności 

regulowanej na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa 

składowego. 

 

Art. 119 określa termin wejścia w Ŝycie ustawy na dzień 1 stycznia 2011 r. Termin ten 

uzasadniony jest licznymi zmianami w ustawach szczegółowych powodujących skutki 

budŜetowe m. in. poprzez znoszenie opłat za zezwolenia, wpisy do rejestrów działalności 

regulowanej, a zatem konsekwencje finansowe dla budŜetu państwa powinny być 
uwzględnione w ustawie budŜetowej na rok 2011.  
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Załącznik I.  Lista ustaw przeanalizowanych na potrzeby przygotowania 

projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców 

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze. 

4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

5. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. 

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

alkoholizmowi. 

7. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich. 

9. Ustawa dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym do pracowniczego staŜu pracy. 

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych. 

11. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. 

12. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. 

13. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i połoŜnych. 

14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

15. Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

16. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. 

17. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

18. Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. 

19. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

20. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

22. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. 

23. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

24. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. 

25. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników. 

26. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego. 

27. Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych. 

28. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. 
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29. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej. 

30. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

31. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

32. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne. 

33. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

34. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

35. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

36. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

37. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

38. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. 

39. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

40. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

41. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

42. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. 

43. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

44. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. 

45. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. 

46. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 

47. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 

budownictwa oraz urbanistów. 

48. Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. 

49. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 

wyrobów tytoniowych. 

50. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. 

51. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnoŜeniowym. 

52. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków
 
. 

53. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów
 
. 

54. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

55. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 

56. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. 

57. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. 

58. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 

59. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
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60. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

uŜytku cywilnego. 

61. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe. 

62. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu śeglugi Śródlądowej  

i Funduszu Rezerwowym. 

63. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. 

64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

65. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. 

66. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe. 

67. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie. 

68. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. 

69. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o słuŜbie zastępczej. 

70. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

71. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 

72. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

73. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie. 

74. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

75. Ustawa z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych. 

76. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

77. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne. 

78. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. 

79. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

80. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

81. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

82. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. 

83. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

84. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. 

85. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

86. W ustawie z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

87. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. 

88. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

89. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. 

90. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. 
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91. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach. 

92. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia. 

93. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 

rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. 

94. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

95. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. 

96. Ustawa z dnia 5 czerwca 2007 r. o licencji syndyka. 

97. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich. 

98. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu. 

99. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

100. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

101. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu 

cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. 

102. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe. 

103. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

104. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

105. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych. 

106. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe. 

107. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. 

108. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

109. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

110. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

111. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych. 

112. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

113. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

114. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach. 

115. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. 

116. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. 

117. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

118. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach. 

119. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. 

120. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 
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121. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i  

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami. 

122. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

123. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

124. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

125. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

126. 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 i policyjnym. 

127. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. 

128. Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

129. Ustawa o kulturze fizycznej. 

130. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. 

131. Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 
na rynku naftowym. 

132. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. 

133. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim. 

134. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. 

135. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. 

136. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

137. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. 

138. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

139. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. 

140. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

141. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 

cieplarnianych i innych substancji. 

142. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

143. Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami. 

144. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a takŜe dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

145. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia 

badań, produkcji, składowania i uŜycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej 

zapasów. 

146. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. 
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147. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej. 

148. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. 

149. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w 

gospodarce rybnej. 

150. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej. 

151. Ustawa z dnia 18 września 2001 r.- Kodeks morski. 

152. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 

153. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

154. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 

155. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym. 

156. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

157. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. 

158. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

159. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. 

160. Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych. 

161. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 

162. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

163. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

164. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 

165. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 

166. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach. 

167. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

168. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

eksportowych o stałych stopach procentowych. 

169. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

170. Ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

171. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. 

172. 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. 

173. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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174. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. 

175. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej. 

176. Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. 

177. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej. 

178. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. 

179. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego. 

180. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. 

181. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

182. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. 

183. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

184. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym. 

185. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

186. Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu. 

187. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej. 

188. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową. 

189. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

190. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

191. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym. 

192. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

193. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

Ŝywiołu. 

194. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. 

195. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposaŜeniu morskim. 

196. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej. 

197. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą. 

198. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów. 

199. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

200. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

201. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

202. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

203. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 
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204. Ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach. 

205. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej. 
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Załącznik II. Lista ustaw objętych projektem ustawy o ograniczaniu 

barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

 

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 

poz. 296, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 

późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 

1848, z późn. zm.). 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 

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

2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 

późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, 

poz. 1178, z późn. zm.). 

8. Ustawa dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym do pracowniczego staŜu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310). 

9. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, 

z późn. zm.). 

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

2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). 

11. Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. 

zm.). 

13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, 

poz. 27, z późn. zm.). 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 

późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z 

późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 

168, poz. 1186, z późn. zm.). 
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19. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 

późn. zm.). 

20. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 

1066, z późn. zm.). 

21. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 

22. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.). 

23. Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.). 

24. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 

443). 

25. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 

57, poz. 602, z późn. zm.). 

26. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042). 

27. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 136, poz. 857). 

28. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174 poz. 1689). 

29. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm). 

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908, z późn. zm). 

31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 

261, poz. 2603, z późn. zm.). 

32. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 

1221 z późn. zm.). 

33. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926, z późn. zm.). 

34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.). 

35. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 

60, z późn. zm.). 

36. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 223, 

poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 

1600). 

37. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). 

38. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, 

poz. 765, z późn. zm.). 
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39. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1319). 

40. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 

1037, z późn. zm.). 

41. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, 

poz. 1019, z późn. zm.). 

42. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, 

z późn. zm.). 

43. Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. 

zm.). 

44. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 

wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.). 

45. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnoŜeniowym (Dz. U. Nr 73 

poz. 761, z późn. zm.). 

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków
 
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 

1033). 

47. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów
 
 (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798). 

48. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 

734, z późn. zm.). 

49. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233). 

50. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, 

poz. 110 z późn. zm.). 

51. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 

271). 

52. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 

poz. 874, z późn. zm.). 

53. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.). 

54. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. 

zm.). 

55. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu śeglugi Śródlądowej  

i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672). 

56. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 

535, z późn. zm.). 

57. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 

94, z późn. zm.). 

58. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 

1154, z późn. zm.). 
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59. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 

1159). 

60. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 

80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362). 

61. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268, 

z późn. zm.). 

62. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o słuŜbie zastępczej (Dz. U. z 2003 r. Nr 223, poz. 

2217, z późn. zm.). 

63. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 992, z późn. zm.). 

64. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 92, z 

późn. zm.). 

65. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.). 

66. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz.574, z późn. zm.). 

67. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 

późn. zm.). 

68. Ustawa z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1702, z późn. zm.). 

69. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 

728, z późn. zm.). 

70. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

121, poz. 844, z późn. zm.). 

71. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm). 

72. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. 

Nr 97, poz. 962, z późn. zm). 

73. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416). 

74. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 

75. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 

76. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, 

poz. 2702, z późn. zm.). 

77. Ustawa z dnia z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 

33 poz. 289 z późn. zm.). 

78. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 

79. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 

491). 
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80. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414 i z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 

81. W ustawie z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 
 

(Dz. U. z 2005 nr 167 poz. 1398, z późn. zm.). 

82. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 

1494 i z 2007 r. Nr 99, poz. 661). 

83. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495). 

84. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z 

późn. zm.). 

85. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 

r. nr 17, poz. 127 z późn. zm.) 

86. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 i z 2008 r. Nr 144, 

poz. 899). 

87. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. Nr 

171, poz. 1225, z późn. zm.) 

88. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 

rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, 

poz. 1539). 

89. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 

późn. zm.). 

90. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 249, poz. 1824). 

91. Ustawa z dnia 5 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850). 

92. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1056). 

93. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033). 

94. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 6, poz. 33). 

95. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2009 r. Nr 3, poz. 11). 

96. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu 

cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191, 

z późn. zm.). 

97. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 

r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.). 

98. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). 

 

 

 
 


