


PROJEKT

U S T A W A

z dnia..............................

Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr....,

poz. ...),  zwana dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”, wchodzi w życie z

dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 97-104, które  wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 16 oraz art. 23-45, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia

2007 r.

Rozdział 2

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12,

poz. 114, z późn. zm.1)) w art. 601 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego zgło-

szenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do reje-

stru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji al-

bo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo

grzywny.”;

2) dodaje się § 7 w brzmieniu:
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„§ 7. Kto w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej nie

wykonuje obowiązku pisemnego wskazania osoby upoważ-

nionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, podlega ka-

rze grzywny nie niższej niż 1 000 zł.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z

2001 r. Nr 124, poz. 1362, z późn. zm.2)) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej, z

zastrzeżeniem ust. 3a.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:

„3a. Kontrolę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia ...

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważ-

nienia do przeprowadzenia kontroli.

3b. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie

kontroli przedsiębiorcy, kontrola może być podjęta po okazaniu

legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy niezwłocznie,

nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kon-

troli, okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3c. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają: Główny

Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pra-

cy i ich zastępcy.

3d. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać

następujące dane:

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu kontroli;
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3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej

do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji

służbowej;

4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;

6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu za-

kończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zaj-

mowanego stanowiska lub funkcji;

8) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przed-

siębiorcy;

9) datę i miejsce wystawienia upoważnienia.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwór-

czości przez osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz.148, z późn. zm.3))  art.

14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Zezwolenie wydaje się na okres do dwudziestu lat,

a w wypadkach uzasadnionych okresem amortyzacji inwesty-

cji do czterdziestu lat. Po upływie ważności zezwolenia nie

może być wydane nowe zezwolenie.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.1396, z późn. zm.4)) rozdział 4a otrzymuje

brzmienie:

„Rozdział 4a

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej

pracodawców o czasowym okresie przechowywania
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Art. 51a. 1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania do-

kumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym

okresie przechowywania, zwanej dalej "dokumentacją", jest

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr...,

poz....) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowaw-

ców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej „reje-

strem”.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona

także przez:

1) archiwa państwowe;

2) Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

3. Przedsiębiorca może prowadzić działalność, o której mowa

w ust. 1, wyłącznie w formie spółki kapitałowej, której ka-

pitał zakładowy jest nie niższy od określonego w art. 154 §

1 lub art. 308 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Art. 51b. Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy ze

względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpi-

sem. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycz-

nym.

Art. 51c. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego

wniosku przedsiębiorcy zawierającego następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezento-

wania przedsiębiorcy;

5) określenie zakresu działalności, która ma być objęta

wpisem;
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6) określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wyko-

nywana działalność objęta wpisem i daty jej rozpoczę-

cia;

7) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wnio-

sku:

a) nie ma zaległości podatkowych,

b) nie ma zaległości w zakresie zobowiązań wobec Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca

składa oświadczenie następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywe-

go oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karne-

go oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przecho-

wawców akt osobowych i płacowych są kompletne i

zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalno-

ści gospodarczej w zakresie przechowywania doku-

mentacji osobowej i płacowej pracodawców o czaso-

wym okresie przechowywania, określone w rozdziale 4a

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie ar-

chiwalnym i archiwach.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1)  firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2)  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
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3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przed-

siębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz peł-

nionej funkcji.

Art. 51d. 1. Warunkami wykonywania działalności, o której mowa w

art. 51a ust. 1, są:

1) posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej do roz-

miarów planowanej działalności bazy organizacyjno-

technicznej, zapewniającej właściwe warunki przecho-

wywania i udostępniania dokumentacji;

2) posiadanie przez przedsiębiorcę regulaminu usług, któ-

re będą świadczone w ramach działalności objętej wpi-

sem;

3) zatrudnianie przez przedsiębiorcę do wykonywania

czynności związanych z obsługą dokumentacji osoby

posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

2. W skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby,

które były karane za przestępstwa przeciwko dokumentom i

mieniu.

Art. 51e. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 51c ust.

1 pkt 1-6 oraz informacja o postawieniu przedsiębiorcy w stan

likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.

Art. 51f.  1. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane za-

świadczenie o wpisie zawierające następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) zakres działalności gospodarczej objętej wpisem;

3) miejsce wykonywania działalności gospodarczej objętej

wpisem;

4) datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;
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2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać wo-

jewodzie wszelkie zmiany danych, o których mowa w art.

51c ust. 1 pkt 1-6, a także informacje o postawieniu przed-

siębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.

Art. 51g. 1. O wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru wojewoda zawiada-

mia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ter-

minie miesiąca od dnia dokonania wpisu, podając dane, o

których mowa w ust. 4 pkt 1-4.

2. Na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów

i przedsiębiorców, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwo-

wych prowadzi ewidencję przechowawców akt osobowych i

płacowych, zwaną dalej „ewidencją”.

3. Ewidencja jest jawna.

4. Do ewidencji wpisuje się:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) zakres i miejsce (miejsca) wykonywania działalności;

3) informacje o wykreśleniu wpisu z rejestru oraz

o zawieszeniu lub zakończeniu  wykonywania działal-

ności objętej wpisem;

4) informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwi-

dacji lub ogłoszeniu jego upadłości;

5) oznaczenie wojewody, który dokonał wpisu do rejestru;

6) informacje, o których mowa w ust. 6.

5. Wojewoda zawiadamia Naczelnego Dyrektora Archiwów

Państwowych o zmianie danych wymienionych w ust. 4 pkt

1-4 w terminie miesiąca od dnia powzięcia o nich wiadomo-

ści.

6. Przedsiębiorca przekazuje do centrali Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów
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Państwowych wykaz pracodawców, których dokumentację

przedsiębiorca przejął w danym miesiącu kalendarzowym,

oraz okres, z jakiego ta dokumentacja pochodzi, w terminie

do końca następnego miesiąca kalendarzowego.

Art. 51h. Wojewoda wykreśla z urzędu, w drodze decyzji, wpis w reje-

strze w przypadku:

1) wydania decyzji, o której mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z

dnia .... o swobodzie działalności gospodarczej;

2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przed-

siębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem;

3) gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie li-

kwidacyjne albo upadłościowe obejmujące likwidację

majątku upadłego.

Art. 51i. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru:

1) są niezbywalne;

2) spółki przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących

się przez zawiązanie nowej spółki, a także spółki podlegają-

cej podziałowi, nie przechodzą na spółkę przejmującą lub

nowo zawiązaną.

Art. 51j. 1. Kontrolę działalności gospodarczej w zakresie objętym wpi-

sem do rejestru przeprowadza wojewoda.

2. Do przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorcy

wpisanego do rejestru wojewoda może upoważnić inny or-

gan państwowy lub państwową jednostkę organizacyjną

wyspecjalizowaną w kontroli danego rodzaju działalności,

zawierając z takim organem lub jednostką porozumienie

określające zasady przeprowadzenia kontroli, w tym zasady

jej finansowania.
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3. Pierwszą kontrolę przedsiębiorcy wpisanego do rejestru

przeprowadza się nie później niż przed upływem roku od

dnia dokonania wpisu.

Art. 51k. 1. Przedsiębiorca prowadzi działalność na podstawie regula-

minu świadczenia usług, określającego w szczególności:

1) zakres świadczonych usług;

2) zasady przejmowania dokumentacji na przechowanie,

jej ewidencjonowania i przechowywania;

3) ogólne zasady zabezpieczenia dokumentacji przed oso-

bami nieuprawnionymi;

4) miejsce świadczenia usług oraz terminy ich wykonywa-

nia;

5) tryb przyjmowania interesantów;

6) sposób i terminy udostępniania dokumentacji;

7) wysokość opłat pobieranych za usługi;

8) procedury dotyczące brakowania i niszczenia doku-

mentacji.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca udostęp-

nia w lokalu, w którym przyjmowani są interesanci.

Art. 51l. Do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru stosuje

się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przechowania, z

wyłączeniem art. 844 §  2.

Art. 51m. 1. Jeżeli w związku z działalnością gospodarczą objętą wpi-

sem do rejestru są wykonywane czynności polegające na

gromadzeniu, ewidencjonowaniu, opracowaniu i zabezpie-

czeniu dokumentacji oraz na wydawaniu z niej odpisów i

kopii, przedsiębiorca jest obowiązany zatrudniać przy tych

czynnościach osoby posiadające specjalistyczne wykształ-

cenie i praktykę zawodową.
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2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje

wykształcenia uznanego za specjalistyczne w rozumieniu

ust. 1 oraz dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki

zawodowej, z uwzględnieniem w szczególności przydat-

ności poszczególnych rodzajów wykształcenia do wyko-

nywanych czynności, a także sposobu dokumentowania

posiadania praktyki zawodowej, w tym rodzaje dokumen-

tów.

Art. 51n. 1. Dokumentacja powinna być przechowywana w warunkach

zapewniających jej należytą ochronę przed zniszczeniem i

kradzieżą.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzic-

twa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, wa-

runki, w jakich dokumentacja może być przechowywana,

z uwzględnieniem w szczególności jej ochrony przed wil-

gocią, zmianami temperatury oraz szkodliwym oddziały-

waniem światła.

Art. 51o. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną

wysokość opłat pobieranych przez podmioty, o których

mowa w art. 51a ust. 1 i 2, za sporządzenie odpisu lub kopii

przechowywanej dokumentacji, uwzględniając ponoszone

przez te podmioty koszty związane z przechowywaniem

dokumentacji i sporządzaniem jej odpisów lub kopii, w

szczególności:

1) koszty wyszukania dokumentów;

2) koszty przygotowania dokumentów do skopiowania lub

sporządzenia odpisu;

3) koszty sporządzenia odpisu lub kopii;
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4) koszty zapewnienia dokumentacji odpowiednich wa-

runków przechowywania.

2. Przepisy wydane na podstawie upoważnienia zawartego w

ust. 1 stosuje się także do innych podmiotów niż wymienio-

ne w art. 51a ust. 1 i 2 przechowujących dokumentację.

Art. 51p. 1. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji

lub ogłoszenia jego upadłości, odpowiednio, likwidator lub

syndyk masy upadłości wskazuje przechowawcę, któremu

dokumentacja zostanie przekazana do dalszego przecho-

wywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na okres,

jaki pozostał do wygaśnięcia umów przechowania tej do-

kumentacji zawartych przez przedsiębiorcę. W braku takie-

go wskazania przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy, po

zapewnieniu przez likwidatora lub syndyka masy upadłości

środków finansowych, o których mowa w zdaniu poprze-

dzającym.

2. Przechowawca, o którym mowa w ust. 1, powinien przed

przejęciem dokumentacji uzyskać wpis do rejestru.

3. W przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, na wniosek

likwidatora lub syndyka masy upadłości, niemożności za-

pewnienia środków na koszty dalszego przechowywania, do-

kumentację przejmuje podmiot nadzorujący jednostkę orga-

nizacyjną, do której dokumentacja  należała, a w razie braku

takiego  podmiotu – archiwum państwowe właściwe miej-

scowo lub wskazane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów

Państwowych. Przed wydaniem postanowienia sąd zasięga

opinii naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo

dla siedziby przedsiębiorcy o jego stanie majątkowym.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przed upły-

wem okresu przechowywania dokumentacji znajdującej się u

przedsiębiorcy nastąpi wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.
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5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przed

upływem okresu przechowywania dokumentacji znajdującej

się u przedsiębiorcy zaprzestanie on wykonywania działalno-

ści objętej wpisem do rejestru.

6. W przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, środki, o

których mowa w ust. 1, stanowią daninę publiczną w rozu-

mieniu art. 342 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –

Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i

Nr 217, poz. 2125).

7. Środki finansowe na pokrycie kosztów przechowywania do-

kumentacji stanowią należność archiwum państwowego, któ-

re przejęło dokumentację w trybie określonym w ust. 3. Do

środków tych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr

160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,

poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr

116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315,

z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475,

Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452,

z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i

Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i

2256) oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.

z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.

1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.

1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,

poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268,

Nr 137, poz. 1302,  Nr 193, poz.1884, Nr 217, poz. 2124

i Nr 228, poz. 2255). Jeżeli egzekucja kosztów przechowy-

wania dokumentacji przejętej przez archiwum państwowe
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okaże się bezskuteczna, wówczas koszty te są pokrywane z

budżetu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Art. 51r.  W przypadkach, o których mowa w art. 51p ust. 1 i 3-5, wraz z

dokumentacją jest przekazywana pozostała dokumentacja o

czasowym okresie przechowywania.

Art. 51s. Dokumentacja przekazywana do dalszego przechowywania w

trybie określonym w art. 51p ust. 1 lub 3-5 powinna być przed

przekazaniem uporządkowana zgodnie z przepisami wydany-

mi na podstawie art. 5 ust. 2.

Art. 51t. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje

się przepisy ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospo-

darczej.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000

r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 2 w pkt 7:

a) uchyla się lit. e,

b) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie prze-

strzegania warunków umowy o budowę i eksploatację albo

wyłącznie eksploatację autostrady, ”;

2) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą

autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie do

czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą

zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksplo-

atację autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady

płatnej na warunkach określonych w umowie o budowę i eks-

ploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem
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zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8 i 17, które wykonuje

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, poz. 329, z późn. zm.6)) art. 83a otrzymuje brzmienie:

„Art. 83a. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki oraz zespołu, o którym

mowa w art. 90a ust. 1, nie jest działalnością gospodarczą.

2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szko-

ły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1,

może być podejmowana na zasadach określonych w prze-

pisach ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospo-

darczej (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 8. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z

2004 r. Nr 8, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zakresie czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się

przepisów rozdziału 3 niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 13b i

art. 31, oraz przepisów działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,

poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i

Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,

Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166,

Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125,

poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r.

Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr

228, poz. 2255 i 2256), z wyjątkiem art. 285a-287 i art. 289.”;

2) w art. 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
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„1a. Wyłączenie organu kontroli skarbowej następuje z przyczyn

określonych w art. 130 § 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia  29

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”;

3) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrola skarbowa, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 9, jest prowa-

dzona zgodnie z planem kontroli.”;

4) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącz-

nie z urzędu w formie postanowienia.

2. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień

doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu

postępowania kontrolnego, z zastrzeżeniem ust. 9.

3. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzone-

go postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę

podatkową, z zastrzeżeniem ust. 9.

4. Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie

imiennego upoważnienia udzielonego przez organ kon-

troli skarbowej.

5. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez dorę-

czenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przepro-

wadzenia.

6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

jest wydawane przez dyrektora urzędu kontroli skarbo-

wej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i

określa:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) datę i miejsce wystawienia;
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4) imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pra-

cowników, wykonujących czynności kontrolne, a

także osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli osoby

takie będą brać udział w czynnościach kontrol-

nych;

5) numer legitymacji służbowej inspektora i upoważ-

nionych pracowników;

6) oznaczenie kontrolowanego;

7) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidy-

wanego terminu zakończenia kontroli;

8) zakres kontroli;

9) podpis osoby udzielającej upoważnienia,

z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

10) prawa i obowiązki kontrolowanego.

7. Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z

upoważnionymi pracownikami, po okazaniu legitymacji

służbowych i znaków identyfikacyjnych.

8. W czynnościach, o których mowa w ust. 7, mogą

uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie ratyfiko-

wanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzyna-

rodowych, a w przypadku dokonywania kontroli środ-

ków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez

instytucje Unii Europejskiej – przedstawiciele organów

Unii Europejskiej.

9. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne

podjęcie kontroli, kontrola podatkowa może być

wszczęta, po okazaniu kontrolowanemu lub osobom

wymienionym w art. 284 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. – Ordynacja podatkowa legitymacji służbowych

i znaków identyfikacyjnych. Kontrolowanemu należy
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niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni

od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o

wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnie-

nie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, stosuje się od-

powiednio art. 284a § 3-6 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997  r. – Ordynacja podatkowa.”;

5) art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Art. 13a. Postępowanie kontrolne w sprawach, o których mowa w

art. 2 ust. 1 pkt 1-3, w stosunku do podmiotu, wobec któ-

rego na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca

1996 r. o urzędach i izbach skarbowych nastąpiła zmiana

właściwości naczelnika urzędu skarbowego na właściwe-

go wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatni-

ków, wszczyna wyłącznie Generalny Inspektor Kontroli

Skarbowej:

1) na podstawie pisemnego wniosku właściwego dla te-

go podmiotu naczelnika urzędu skarbowego lub

2) w związku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia

popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-

go, jeżeli właściwym do prowadzenia dochodzenia

jest inspektor kontroli skarbowej, lub

3) w przypadku udokumentowanego przypuszczenia

występowania między kontrolowanym a jego kontra-

hentami powiązań lub związków, o których mowa w

przepisach prawa podatkowego w rozumieniu art. 3

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja

podatkowa.”;

6) po art. 13a dodaje się art. 13b w brzmieniu:
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„Art. 13b. 1. Inspektor, w związku z prowadzonym u kontrolowa-

nego postępowaniem kontrolnym, może, po okazaniu

legitymacji służbowej, dokonać sprawdzenia prawi-

dłowości i rzetelności dokumentów u kontrahentów

podatnika prowadzących działalność gospodarczą – w

zakresie objętym kontrolą u podatnika. Z czynności

tych sporządza się protokół.

2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wy-

konywania działalności kontrahenta kontrolowanego

znajdują się poza obszarem działania organu kontroli

skarbowej, czynności, o których mowa w ust. 1, na

zlecenie tego organu może przeprowadzić także in-

spektor upoważniony przez organ kontroli skarbowej

właściwy miejscowo.”;

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt

14, nie stosuje się art. 13 ust. 9 i 10, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7

oraz art. 284 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja

podatkowa.”;

8) w art. 14b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt

15, nie stosuje się art. 12, art. 13 ust. 8-10, art. 13b oraz  art. 24

ust. 2.”;

9) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kon-

trolne:

1) decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. – Ordynacja podatkowa, gdy ustalenia do-

tyczą:



19

a) podatków, których określanie lub ustalanie na-

leży do właściwości naczelników urzędów

skarbowych oraz podatku akcyzowego,

b) opłat i niepodatkowych należności budżetu

państwa, których określanie lub ustalanie nale-

ży do właściwości naczelników urzędów skar-

bowych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a;

2) wynikiem kontroli, gdy ustalenia dotyczą nieprawi-

dłowości:

a) w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt

4,

b) innych niż wymienione w pkt 1, w szczególno-

ści w zakresie oświadczeń o stanie majątko-

wym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono

albo gdy ustalenia dotyczą należności celnych;

3) postanowieniem, gdy w trakcie toczącego się postę-

powania kontrolnego zobowiązanie podatkowe ule-

gło przedawnieniu.

2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ

kontroli skarbowej wyznacza stronie 7-dniowy termin

do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału

dowodowego.”;

10) art. 24a otrzymuje brzmienie:

„Art. 24a. W przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 8 lub art.

13a, postępowanie kontrolne przeprowadza i wydaje

wynik kontroli, decyzję albo postanowienie dyrektor

urzędu kontroli skarbowej, w którym jest zatrudniony

upoważniony inspektor lub pracownik.”;

11) w art. 31:
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a)  ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a.  W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust.

1 pkt 15, nie stosuje się przepisów art. 121 § 2, art. 133-

142, art. 145 § 2 i 3, art. 146 i 147,  art. 199, art. 284b-

285a, art. 286 § 2, art. 286a, art. 288, art. 291 § 1 i 2 i art.

292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-

kowa.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) organ kontroli skarbowej – organ podatkowy;

2) inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonująca

czynności kontrolnych, o której mowa w art. 38 ust. 3 –

kontrolującego;

3) postępowanie kontrolne – postępowanie podatkowe, o

którym mowa w Dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r.  – Ordynacja podatkowa;

4) kontrola podatkowa – kontrolę, o której mowa w Dziale

VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-

kowa.”;

12) w art. 34 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  osoby, o których mowa w art. 13 ust. 8”.

Art. 9. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U.

z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący Krajowej Rady w porozumieniu

z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
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ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski” informacje o możliwościach uzyskania

koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub te-

lewizyjnego oraz ustala termin, nie krótszy niż 45 dni od

dnia ogłoszenia, do składania wniosków o udzielenie konce-

sji.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:

1) przedmiot postępowania;

2) warunki programowe rozpowszechnianego programu,

w tym w szczególności rodzaj i charakter programu;

3) warunki techniczne rozpowszechniania programu, w

szczególności częstotliwość bądź kanał oraz moc i lo-

kalizację stacji nadawczych przeznaczonych do roz-

powszechniania programu;

4) liczbę koncesji;

5) czas, na jaki może być udzielona koncesja;

6) termin i miejsce składania wniosków.

1b. Przewodniczący Krajowej Rady, w terminie nie dłuższym

niż 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, za-

mieszcza w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o

zasięgu ogólnopolskim informację o tym ogłoszeniu.

1c. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski o udzielenie

koncesji w związku z ogłoszeniem, o którym mowa w ust.

1.”;

2) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koncesja może być udzielona na okres nie krótszy niż 5 lat oraz

na okres:
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1) nie dłuższy niż 10 lat – w przypadku rozpowszechniania

programu telewizyjnego;

2) nie dłuższy niż 7 lat – w przypadku rozpowszechniania

programu radiowego.”;

3) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Koncesję cofa się, jeżeli:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące

nadawcy wykonywania działalności gospodarczej

objętej koncesją;

2) nadawca rażąco narusza warunki określone w

ustawie lub w koncesji;

3) działalność objęta koncesją jest wykonywana w

sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami okre-

ślonymi w koncesji, a nadawca pomimo wezwania

Przewodniczącego Krajowej Rady, w wyznaczo-

nym terminie nie usunął stanu faktycznego lub

prawnego niezgodnego z warunkami określonymi

w koncesji lub w ustawie;

4) nadawca pomimo wezwania Przewodniczącego

Krajowej Rady, nie rozpoczął rozpowszechniania

programu w terminie ustalonym w koncesji lub

trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechnia-

nia programu za pomocą wszystkich lub niektó-

rych stacji nadawczych – chyba że nadawca wyka-

że, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania

programu lub zaprzestanie rozpowszechniania

programu zostały spowodowane okolicznościami

od niego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie

rozpowszechniania programu uważa się fakt nie-
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rozpowszechniania programu przez okres trzech

kolejno następujących po sobie miesięcy;

5) rozpowszechnianie programu powoduje osiągnię-

cie przez nadawcę pozycji dominującej

w dziedzinie środków masowego przekazu na da-

nym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o

ochronie konkurencji i konsumentów;

6) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej

kontroli nad działalnością nadawcy przez inną

osobę.

2. Koncesja może być cofnięta, jeżeli:

1) rozpowszechnianie programu powoduje zagro-

żenie interesów kultury narodowej, bezpie-

czeństwa i obronności państwa lub narusza

normy dobrego obyczaju;

2) nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy.

3. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicz-

nej wiadomości informacje o wszczęciu postępo-

wania w sprawie cofnięcia koncesji.

4. W przypadku uprawomocnienia się decyzji

w sprawie cofnięcia koncesji Przewodniczący

Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza o możliwości

uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą

koncesją.”;

4) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. 1. Uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne, z

zastrzeżeniem ust. 3-5.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przecho-

dzą na nabywcę przedsiębiorstwa upadłego.
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3. W przypadku łączenia, podziału czy innego rodzaju

przekształceń spółek handlowych, uprawnienia, o

których mowa w ust. 1, mogą przejść na inny pod-

miot za zgodą Krajowej Rady wyrażoną w formie

uchwały. Odmowa wyrażenia zgody następuje, gdy:

1) nadawca osiągnie pozycję dominującą

w dziedzinie środków masowego przekazu

na danym rynku właściwym w rozumieniu prze-

pisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej

kontroli nad działalnością nadawcy przez inną

osobę.

4. Na podstawie uchwały Krajowej Rady, Przewodni-

czący Krajowej Rady wydaje decyzję w sprawie

wyrażenia zgody bądź odmowy, o której mowa w

ust. 3.

5. Do uprawnień wynikających z rezerwacji często-

tliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia ... –

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.  Nr ..., poz. ...).”;

5) po art. 40a dodaje się art. 40b w brzmieniu:

„Art. 40b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale

stosuje się przepisy ustawy z dnia ….. o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr ..., poz. .... ).”;

6) w art. 41 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zgłoszenia

do rejestru.

  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów pu-

blicznej radiofonii i telewizji oraz innych programów nadaw-

ców krajowych, dostępnych na terenie objętym rozprowadza-
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niem za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbio-

ru.”;

7) w art. 44:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru

na podstawie zgłoszenia.

 2. Operator sieci kablowej dokonuje zgłoszenia programu do

rejestru nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem jego

rozprowadzania.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgłaszać organowi

rejestracyjnemu, w terminie 14 dni, zmiany stanu faktyczne-

go i prawnego objętego wpisem do rejestru, powstałe po

dniu dokonania wpisu programu do rejestru. Do zgłaszania

zmian stosuje się odpowiednio przepisy o wpisie programu

do rejestru.”;

8) w art. 45 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Odmowa wpisu programu do rejestru oraz wydanie zakazu roz-

prowadzania programu następuje w drodze decyzji administra-

cyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepis art. 33 ust. 3.

4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 2, Prze-

wodniczący Krajowej Rady z urzędu wykreśli wpis programów

lub programu z rejestru.”;

9) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, szcze-

gółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru programów w

sieciach kablowych, w tym:

1) wzór rejestru;

2) wzór zgłoszenia o wpis do rejestru;
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3) wymagane dokumenty i informacje dodatkowe

– uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru

i zgłaszania do niego wniosków w systemie teleinforma-

tycznym, konieczność zapewnienia przejrzystości i kom-

pletności zapisu informacji znajdujących się w rejestrze

oraz sprawność postępowania rejestracyjnego a także nie-

obciążanie operatorów sieci kablowych utrudnieniami w

zakresie prowadzonej działalności.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.

U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.8)) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się

przepisy ustawy z dnia... o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. Nr ..., poz. ...).”;

2) uchyla się ust. 3.

Art. 11. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002

r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.9)) uchyla się art. 24a.

Art. 12. W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich

samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.10)) w art. 3 uchyla się ust. 2.

Art. 13. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o

Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z późn. zm.11))

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
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„1. Ustawa określa warunki przygotowania budowy, finansowania

budowy, zasady przeprowadzania postępowania przetargowego

na budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad

płatnych, zwanych dalej „autostradami”, zasady zawierania

umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację au-

tostrad, a także organy właściwe w tych sprawach.”;

2) w art. 18 uchyla się pkt 4;

3) art. 37a i 37b otrzymują brzmienie:

„Art. 37a. 1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty,

z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która

zawarła umowę o budowę i eksploatację albo wy-

łącznie eksploatację autostrady, zwana dalej „spółką”,

na zasadach określonych w ustawie.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

może pobierać opłaty za przejazd autostradą

w okresie nieobjętym umową, o której mowa w ust.

2, pod warunkiem przystosowania autostrady do po-

boru tych opłat.

Art. 37b. 1. Opłaty za przejazd autostradą pobrane przez spółkę

stanowią jej przychód, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku, w którym opłaty za przejazd autostradą

stanowią przychód spółki, umowa o budowę i eksplo-

atację albo wyłącznie eksploatację autostrady określi

warunki i zakres podziału zysku pomiędzy spółką a

Funduszem.

3. W przypadku finansowania budowy autostrady środ-

kami z obligacji przychodowych wyemitowanych

przez spółkę, część przychodów z opłat za przejazd

autostradą określona w umowie o budowę i eksplo-



28

atację albo wyłącznie eksploatację autostrady, stano-

wi przychód spółki przeznaczony wyłącznie na po-

krycie zobowiązań wobec obligatariuszy z tytułu tych

obligacji.”;

4) w art.  37d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłat za przejazd autostradą, o których mowa w art.

37a ust. 2, ustala umowa o budowę i eksploatację albo wyłącz-

nie eksploatację autostrady, z uwzględnieniem przepisów wyda-

nych na podstawie ust. 2.”;

5) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Budowę autostrad, z zastrzeżeniem ust. 2, finansuje się:

1) ze środków własnych spółek oraz uzyskanych przez

nie kredytów bankowych i pożyczek, a także ze

środków pochodzących z emisji obligacji, w tym

obligacji przychodowych;

2) ze środków pochodzących z budżetu państwa ustala-

nych corocznie w ustawie budżetowej;

3) ze środków Funduszu;

4) z innych źródeł.

2. W przypadku gdy przewiduje się zawarcie umowy wy-

łącznie na eksploatację autostrady lub jej odcinka, bu-

dowę tej autostrady lub jej odcinka finansuje się na za-

sadach dotyczących finansowania i budowy dróg

publicznych określonych w odrębnych przepisach oraz

ze środków Funduszu.

3. Spółce mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwa-

rancje i poręczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia

8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udziela-
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nych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).”;

6) w art. 39b:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) płatności dokonywanych przez spółki, zgodnie z warunkami

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację

autostrady, w tym przewidzianych na rzecz Generalnego Dy-

rektora Dróg Krajowych i Autostrad,”;

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wpływów z opłat za specyfikacje warunków kwalifikacji

wstępnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, oraz opłat

za informacje o warunkach przetargu, o których mowa w

art. 48 ust. 2.”;

7) w art. 39f w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiąz-

ków wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wy-

łącznie eksploatację autostrady, obejmujące w szczególności:

a) zwrot kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprze-

rwanej dostępności autostrady, jej utrzymania

i przejezdności,

b) zmienne kwoty uzależnione od spełnienia przez spółkę

wymogów określonej w umowie   o budowę i eksploatację

albo wyłącznie eksploatację autostrady,

c) dopłaty udzielane spółkom na pokrycie całości lub części

niedoborów bieżących przychodów z tytułu eksploatacji

autostrady, w celu zapewnienia płynności wydatków zwią-

zanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek

bądź obligacji wyemitowanych w związku z budową auto-

strady.”;
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8) w art. 39g w ust. 2  pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do

realizacji przez spółki lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-

wych i Autostrad;

4) łączną kwotę przewidywanych wypłat z tytułu zdarzeń, określo-

nych w umowach o budowę i eksploatację albo wyłącznie eks-

ploatację autostrady, za które odpowiedzialność odszkodowaw-

czą przyjmuje Skarb Państwa.”;

9) art. 39i otrzymuje brzmienie:

„39i. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie

z ustaleniami Programu w odniesieniu do:

1) projektów przewidzianych do realizacji przez spółki – są

określone w umowach o budowę i eksploatację albo wy-

łącznie eksploatację  autostrady;

2) projektów przewidzianych do realizacji przez Generalne-

go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – są określone

w umowach zawieranych z wykonawcami robót.”;

10)  w art. 39j ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypłaty ze środków Funduszu wynikające z umowy o budowę i

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady mogą być

gwarantowane i poręczane przez Skarb Państwa.”;

11)  art. 39k otrzymuje brzmienie:

„Art. 39k. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek Generalne-

go Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad, dokonuje

wypłat ze środków Funduszu odpowiednio na rzecz

spółek lub wykonawców robót, w wysokości i terminach

wynikających  z umów, o których mowa w art. 39i.”;

12)  art.  40 i  41 otrzymują brzmienie:
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 „Art. 40. Budowa i eksploatacja autostrady albo wyłącznie eksplo-

atacja autostrady wymaga zawarcia umowy o budowę i

eksploatację  albo wyłącznie eksploatację autostrady.

  Art. 41. Wybór spółki następuje w drodze przeprowadzonego

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

trójstopniowego postępowania przetargowego:

1) kwalifikacji wstępnej;

2) przetargu ograniczonego do zakwalifikowanych do

złożenia ofert, zwanego dalej „przetargiem”,

3) negocjacji umowy o budowę i eksploatację  albo

wyłącznie eksploatację autostrady.”;

13) w art. 42 w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) przedmiot działalności objęty umową o budowę i eksploatację

albo wyłącznie eksploatację autostrady,”;

14)  w art. 48 w ust. 3  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacje o przewidywanych istotnych warunkach umowy

o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację auto-

strady,”;

15)  art. 50a otrzymuje brzmienie:

„Art. 50a. Komisja przetargowa przedstawia ministrowi właści-

wemu do spraw transportu i Generalnemu Dyrektorowi

Dróg Krajowych i Autostrad protokół z postępowania

przetargowego, o którym mowa w art. 41 pkt 1 i 2, oraz

zawiadamia uczestników tych  etapów postępowania o

jego wynikach.”;

16) art. 50c i  51 otrzymują brzmienie:

„Art. 50c. Jeżeli negocjacje nie zostaną zakończone uzgodnieniem

treści umowy o budowę i eksploatację  albo wyłącznie

eksploatację autostrady  w terminie 9  miesięcy od dnia
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ich rozpoczęcia, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i

Autostrad może, za zgodą ministra właściwego do spraw

transportu, uznać postępowanie przetargowe za bezsku-

teczne lub przeprowadzić negocjacje ze spółką, której

oferta była druga w kolejności po ofercie najkorzystniej-

szej.

Art. 51. 1. Wycofanie oferty w czasie przetargu lub negocjacji

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eks-

ploatację autostrady powoduje utratę wadium.

2. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie

została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni po

dokonaniu wyboru ofert przez komisję przetargową.

3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta  zo-

stała uznana za najkorzystniejszą, podlega zwrotowi w

terminie 14 dni po zawarciu umowy o budowę i eksplo-

atację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Wadium

nie podlega zwrotowi w razie odstąpienia oferenta od

zawarcia umowy o budowę i eksploatację albo wyłącz-

nie eksploatację autostrady bez ważnych przyczyn.”;

17) art. 52a otrzymuje brzmienie:

„Art. 52a. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw trans-

portu protokół z negocjacji umowy o budowę i eks-

ploatację  albo wyłącznie eksploatację autostrady oraz

zawiadamia spółki uczestniczące w negocjacjach o ich

wyniku.

2. W przypadku gdy negocjacje zostaną zakończone

uzgodnieniem treści umowy o budowę i eksploatację

albo wyłącznie eksploatację autostrady, Generalny

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przedstawia

ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt
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umowy o budowę i eksploatację  albo wyłącznie eks-

ploatację autostrady, wraz z protokołem, o którym

mowa w ust.1.”;

18) po art. 53 dodaje się art. 53a i 53b  w brzmieniu:

„Art. 53a. 1. Uczestnikom postępowania przetargowego, o którym

mowa w art. 41 pkt 1 i 2, których interes prawny do-

znał uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisję

przetargową przepisów ustawy, przysługuje prawo

złożenia do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad pisemnego odwołania.

2. Odwołanie  wnosi się w terminie 14 dni od dnia dorę-

czenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 50a.

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad od-

rzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione

przez podmiot nieuprawniony.

4. O rozpatrzeniu odwołania Generalny Dyrektor Dróg

Krajowych i Autostrad rozstrzyga w drodze decyzji.

5. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić nie później

niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

6. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia

odwołania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego, z tym że wniosek o

ponowne rozpoznanie sprawy wnosi się w terminie

14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w

ust. 4, a Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-

strad rozpatruje ten wniosek w terminie 14 dni od

dnia otrzymania wniosku.

Art. 53b. 1. Od decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad  przysługuje skarga do

sądu administracyjnego.
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2. Sąd rozpoznaje skargę bezzwłocznie, nie później jed-

nak niż w terminie 30 dni od dnia wpływu skargi do

sądu.”;

19) uchyla się rozdział 8;

20) art. 60a otrzymuje brzmienie:

„Art. 60a. Minister właściwy do spraw transportu może, na wniosek

spółki, z którą została zawarta umowa o budowę i eks-

ploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, doko-

nać przeniesienia całości lub części praw i obowiązków

wynikających z tej umowy na inną spółkę kapitałową, z

zachowaniem poniższych warunków:

1) kapitał zakładowy tej spółki kapitałowej jest objęty w

100% przez spółkę wnioskującą lub struktura akcjo-

nariuszy lub udziałowców w spółce kapitałowej jest

taka sama jak w spółce wnioskującej;

2) spółka kapitałowa spełnia warunki, o których mowa

w art. 43 ust. 1;

3) spółka kapitałowa wstępuje w prawa i obowiązki

spółki wnioskującej wynikające z umowy o budowę i

eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostra-

dy.”;

21) rozdział 9 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 9

Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację auto-

strady

Art. 61. 1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera ze spół-

ką umowę o budowę i eksploatację  albo wyłącznie eks-

ploatację autostrady.
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2. Minister właściwy do spraw transportu uzgadnia

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1, w za-

kresie dotyczącym zobowiązań finansowych Skarbu

Państwa.

Art. 62. Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploata-

cję autostrady powinna określać podstawowe obowiązki

spółki polegające w szczególności na:

1)  zgromadzeniu środków finansowych na budowę

i podjęcie eksploatacji autostrady;

2) przygotowaniu dokumentacji technicznej wymaganej

do podjęcia budowy autostrady, uzyskaniu pozwolenia

na budowę i uzgodnień wymaganych odrębnymi prze-

pisami;

3) terminowej realizacji procesu inwestycyjnego;

4) utrzymaniu autostrady, w zakresie określonym w art.

63b według standardów określonych w przepisach pra-

wa i umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie

eksploatację autostrady;

5) umożliwieniu  Generalnemu  Dyrektorowi  Dróg Krajo-

wych i Autostrad dokonania, w dowolnym czasie, kon-

troli budowy i eksploatacji autostrady oraz dostarczania

w tym zakresie danych i dokumentów.

Art. 63. Umowa o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploata-

cję autostrady powinna określać w szczególności:

1) termin rozpoczęcia i zakończenia budowy;

2) okres eksploatacji autostrady i stawki opłat w chwili

rozpoczęcia eksploatacji;
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3) wysokość i formy dofinansowania budowy autostrady

ze środków Funduszu;

4) warunki i zakres podziału zysku pomiędzy spółkę a

Fundusz;

5) termin przekazania dokumentacji dotyczącej lokalizacji

autostrady;

6) sposób, terminy i zasady odpłatności  z tytułu udostęp-

nienia spółce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-

wych i Autostrad gruntów pod budowę autostrady oraz

warunki zagospodarowania znajdujących się na nich

budynków, budowli, urządzeń, drzewostanu i upraw;

7) warunki  i zakres zabezpieczenia obiektów archeolo-

gicznych odkrytych w trakcie budowy;

8) praw spółki do korzystania z gruntu  i wzniesionych

przez nią budynków, budowli i innych urządzeń;

9) zobowiązania spółki do:

a) budowy i eksploatacji autostrady zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

b) zachowania nieprzerwanej dostępności do autostra-

dy i jej przejezdności,

c) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników,

d) ustalania, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Naro-

dowej, limitu zwolnień pojazdów Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej oraz sił zbrojnych państw

sojuszniczych od opłat za przejazdy autostradami,

e) zapewnienia Policji pomieszczeń w zakresie prze-

widzianym w przepisach techniczno-budowlanych

dotyczących autostrad płatnych, umożliwiających

skuteczne realizowanie przez nią zadań w zakresie
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czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ru-

chu drogowym oraz jego kontrolowania na obszarze

autostrad płatnych;

10) zasady współpracy spółki z administracją drogową, Po-

licją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami sys-

temu ratowniczo-gaśniczego;

11) warunki dopuszczenia autostrady do eksploatacji;

12) zakres uprawnień spółki jako zarządcy autostrady;

13) zasady zagospodarowania miejsc obsługi podróżnych,

pojazdów i przesyłek, uwzględniających konkurencję;

14) termin i sposób przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad autostrady i dotyczącej jej do-

kumentacji po zakończeniu okresu eksploatacji;

15) zasady odpowiedzialności stron;

16) sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksplo-

atację autostrady;

17) warunki rozwiązania umowy o budowę i eksploatację

albo wyłącznie eksploatację autostrady;

18) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania

umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksplo-

atację autostrady.

Art. 63a. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do

spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia,

ogólne kierunki współpracy spółki z administracją dro-

gową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostka-

mi systemu ratowniczo-gaśniczego, z uwzględnieniem

realizacji ich zadań ustawowych, przy zachowaniu nie-

przerwanego dostępu do autostrady i jej przejezdności.
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Art. 63b. 1. Spółka jest obowiązana do utrzymania, przebudowy,

remontu i ochrony autostrady wraz z nawierzchnią

drogową i obiektami mostowymi w jej pasie drogo-

wym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji

ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tej autostrady,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Utrzymanie wchodzących w skład pasa drogowego

autostrady przejazdów z przecinającymi ją drogami i

innymi liniami komunikacyjnymi w części drogowej i

mostowej obejmującej skarpy nasypów i wykopów,

urządzenia odwadniające, nawierzchnie, torowiska,

chodniki, pobocza, poręcze oraz urządzenia organizacji

i bezpieczeństwa ruchu należy do zarządców właści-

wych dla tych dróg lub linii komunikacyjnych, w któ-

rych ciągu są one zlokalizowane.

Art. 63c. 1.  W przypadku zawarcia umowy wyłącznie o eksploata-

cję autostrady, przepisy niniejszego rozdziału stosuje

się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa zawarta wyłącznie o eksploatację autostrady

powinna określać warunki przejęcia autostrady od jej

dotychczasowego zarządcy.

Art. 63d. 1. Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad jest

uprawniony do kontroli budowy i eksploatacji auto-

strady w zakresie przestrzegania warunków umowy o

budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację

autostrady.

 2. Osoby upoważnione przez Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad do dokonywania kontroli

są uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, na której jest pro-

wadzona budowa lub eksploatacja autostrady;
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2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okaza-

nia dokumentów lub innych informacji oraz udo-

stępnienia danych mających związek z przedmio-

tem kontroli.

3. Na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad minister właściwy do spraw transportu może

wezwać spółkę do usunięcia, w wyznaczonym terminie,

stwierdzonych nieprawidłowości.

4. W przypadku gdy spółka nie usunęła nieprawidłowości

w terminie, o którym mowa w ust. 3, umowa o budowę

i eksploatację autostrady albo wyłącznie eksploatację

autostrady może być wypowiedziana.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identy-

fikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z późn. zm.12)) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników prowadzących działal-

ność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące tej

działalności.”;

2) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą:

1) niebędący osobami fizycznymi – wraz z wnioskiem o wpis do

rejestru przedsiębiorców składają zgłoszenie identyfikacyjne,

chyba że posiadają już NIP;

2)  będący osobami fizycznymi – wraz z wnioskiem o wpis do

ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie

identyfikacyjne albo aktualizacyjne.”;

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących podatkowych

grup kapitałowych dokonuje wskazana w umowie spółka repre-

zentująca grupę. Obowiązek ten jest niezależny od obowiązku

aktualizacji danych, który ciąży na każdej ze spółek wchodzą-

cych w skład podatkowej grupy kapitałowej.”;

4) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy prowadzące ewidencję ludności są obowiązane,

w terminie 14 dni od dnia otrzymania aktu zgonu, do przekaza-

nia informacji o zgonie naczelnikowi urzędu skarbowego wła-

ściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego

podatnika.";

5) w art. 12 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Sądy rejestrowe są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia

wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do

przekazania informacji o wykreśleniu naczelnikowi urzędu

skarbowego właściwemu ze względu na ostatni adres siedziby

podmiotu.”;

6) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1,

są objęte tajemnicą skarbową.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 „1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej w zakresie doku-

mentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, obowiązane są

osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji

podatkowej oraz sędziowie i pracownicy organów pośred-

niczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i aktu-

alizacyjnych.”;
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7) w art. 15 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) organom prowadzącym urzędowe rejestry na ich wniosek zawie-

rający  dane  niezbędne do identyfikacji podatników – w zakre-

sie NIP – w związku z realizacją ich zadań ustawowych.”;

8) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:

„Art. 15b. W zakresie nieuregulowanym w art. 15 stosuje się

przepisy art. 294 §  2-5 oraz działu VIII Ordynacji po-

datkowej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z

2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4

Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa

Art. 17. 1. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu

usług turystycznych obejmujących:

1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) polowania za granicą

– jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z

dnia..... o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U.

Nr ..., poz.....) i wymaga wpisu do rejestru polowań,

zwanego dalej „rejestrem”.

2. Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy

ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania

przedsiębiorcy, zwany dalej „organem rejestrowym”.
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Art. 18. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność, o której mowa w

art. 17 ust. 1, jest obowiązany spełniać następujące wa-

runki:

1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątko-

we roszczeń osób trzecich z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązania przez

przedsiębiorcę;

2) złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze zna-

jomości zasad wykonywania polowania oraz zasad

ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą

ten warunek;

3) składać organowi rejestrowemu oryginały doku-

mentów potwierdzających zawarcie kolejnych

umów, albo dokonania kolejnej blokady środków

finansowych, o których mowa w ust. 3.

2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa

w art. 17 ust. 1, jest również niekaralność przedsiębiorcy

lub osób kierujących jego działalnością za przestępstwo

określone ustawą oraz przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu.

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1

pkt 1, polega na:

1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowa-

dzeniem działalności albo

2)  zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpie-

czeniowej, albo

3) blokadzie środków finansowych na rachunku banko-

wym, na rzecz właściwego wojewody, w wysokości

4% rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez
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przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której

mowa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku obroto-

wym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak

nie mniej niż 20 000 euro.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo-

wiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wy-

sokość sumy gwarancji, o których mowa w ust 3 pkt 2,

uwzględniając zakres prowadzonej przez przedsiębior-

ców działalności.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środo-

wiska, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń,

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3

pkt 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz

minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności

pod uwagę specyfikę wykonywanej działalności.

Art. 19. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego

wniosku przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1) nazwisko i imię przedsiębiorcy  lub firmę oraz nu-

mer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) wskazanie siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku

osoby fizycznej – również jej miejsca zamieszkania i

adresu;

3) numer w  rejestrze przedsiębiorców albo w ewiden-

cji działalności gospodarczej;

4) określenie zakresu działalności, która ma być objęta

wpisem do rejestru.
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2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,  przedsię-

biorca składa oświadczenie następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-

szywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Ko-

deksu karnego oświadczam, że:

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru polo-

wań są kompletne i zgodne z prawdą;

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania dzia-

łalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług

turystycznych obejmujących polowania wykony-

wane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej lub polowania za granicą, okre-

ślone w ustawie z dnia 13 października 1995  r. –

Prawo łowieckie.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) nazwisko i imię przedsiębiorcy lub firmę;

2)  wskazanie siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku

osoby fizycznej – również jej miejsca  zamieszka-

nia i adresu;

3)  oznaczenia miejsca i daty złożenia oświadczenia;

4)  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska

oraz pełnionej funkcji.

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy, o

której mowa w art. 18 ust. 3  pkt 1 albo 2, bądź oryginał

dokumentu potwierdzającego dokonanie blokady środ-

ków finansowych, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3.

Art. 20. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w

art. 19 ust.1.
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2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać  organowi reje-

strowemu wszelkie zmiany danych, o których mowa w

art. 19 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 21. 1. Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz

zasad ochrony przyrody przeprowadza komisja egzami-

nacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw

środowiska.

2. Złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu, o którym

mowa w ust. 1, komisja egzaminacyjna stwierdza za-

świadczeniem.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi,

w drodze rozporządzenia:

1) liczbę członków komisji, o której mowa w ust. 1,

oraz jej skład, tak aby w skład komisji wchodziło:

a) nie mniej niż 3 członków spośród ekspertów

z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki ło-

wieckiej oraz zasad posiadania i posługiwania

się myśliwską bronią palną,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw

środowiska – jako przewodniczący komisji,

c) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckie-

go,

d) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe;

2) dokumenty, jakie przedkłada osoba ubiegająca się o

przystąpienie do egzaminu, o którym mowa w ust.

1, uwzględniając, aby umożliwiały one pełną iden-

tyfikację tej osoby;
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3) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa

w ust. 1, uwzględniając objęcie tym egzaminem

sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących

ochrony przyrody, gospodarki łowieckiej oraz po-

siadania i posługiwania się myśliwską bronią palną;

4) wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2.

Art. 22. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w

zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami

zwierzyny i ich częściami, z wyłączeniem sprzedaży

dokonywanej przez dzierżawców i zarządców obwodów

łowieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest

obowiązany:

1) prowadzić ewidencję skupu;

2) zapewniać badania zwierzyny i mięsa zgodnie

z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-

rząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspek-

cji Weterynaryjnej.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi,

w drodze rozporządzenia, zakres ewidencji, o której

mowa w ust. 1 pkt 1, oraz jej wzór, kierując się rodza-

jem wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie

obrotu zwierzyną żywą lub tuszami zwierzyny i ich

częściami.

Art. 22a. 1. Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie prowadze-

nia przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem,

gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze

stanem faktycznym;
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2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków pro-

wadzenia działalności objętej wpisem

w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wykonywa-

nia działalności objętej wpisem przez przedsiębior-

cę.

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działal-

ności jest:

1) nieprzedłożenie  organowi rejestrowemu oryginału

umowy, o której mowa w art. 18 ust. 3  pkt 1 albo

2, bądź oryginału dokumentu potwierdzającego

dokonanie blokady środków finansowych, o której

mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3;

2) prowadzenie działalności poza zakresem teryto-

rialnym określonym we wniosku.

Art. 22b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale

stosuje się przepisy ustawy z dnia ... o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej.”;

2) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec niebędący członkiem Polskiego Związku Łowiec-

kiego może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u

przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 17

ust. 1, albo na podstawie zgody ministra właściwego do spraw

środowiska.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.

z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 29. 1. Działalność w zakresie sportu profesjonalnego prowa-

dzą sportowe spółki akcyjne i polskie związki sporto-

we.

2. Działalność gospodarcza w zakresie organizacji profe-

sjonalnego współzawodnictwa sportowego jest działal-

nością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.

Nr ...., poz. ...) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru

organizatorów profesjonalnego współzawodnictwa

sportowego, zwanego dalej „rejestrem”.

3. Działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, może

prowadzić polski związek sportowy po spełnieniu na-

stępujących warunków:

1) organizowania profesjonalnego współzawodnictwa

sportowego wyłącznie w dziedzinie lub dyscyplinie

sportu objętej działaniem danego polskiego związku

sportowego;

2) posiadania środków finansowych, przewidzianych

w budżecie tego związku, przeznaczonych na finan-

sowanie profesjonalnego współzawodnictwa spor-

towego;

3) opracowania co najmniej rocznego programu dzia-

łalności w zakresie organizacji profesjonalnego

współzawodnictwa sportowego;

4) opracowania regulaminu profesjonalnego współza-

wodnictwa sportowego w danej dziedzinie lub dys-

cyplinie sportu;

5) uchwalenia przez polski związek sportowy warun-

ków przyznawania licencji dla zawodników profe-

sjonalnych.
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4. Polski związek sportowy zamierzający organizować

profesjonalne współzawodnictwo sportowe składa do

Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu pisemny wniosek

o wpis do rejestru, który powinien zawierać następujące

dane:

1) nazwę i adres siedziby polskiego związku sportowe-

go;

2) określenie dziedziny lub dyscypliny sportu,

w jakiej ma być organizowane profesjonalne

współzawodnictwo sportowe;

3) proponowaną datę rozpoczęcia profesjonalnego

współzawodnictwa sportowego;

4) datę sporządzenia wniosku i podpisy osób upraw-

nionych do składania oświadczeń woli w imieniu

polskiego związku sportowego wraz z podaniem

ich imion, nazwisk oraz pełnionej funkcji.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsię-

biorca składa oświadczenie następującej treści: „Świa-

domy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu kar-

nego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru orga-

nizatorów profesjonalnego współzawodnictwa

sportowego są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie organizacji

profesjonalnego współzawodnictwa sportowego,

określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o

kulturze fizycznej.”.

6. Oświadczenie powinno również zawierać:
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1) oznaczenie polskiego związku sportowego wraz z

podaniem adresu siedziby;

2) datę i podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu polskiego związku

sportowego, ze wskazaniem imion i nazwisk oraz

pełnionej funkcji.”;

2) po art. 29 dodaje się art. 29a-29c w brzmieniu:

„Art. 29a.1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest Pre-

zes Polskiej Konfederacji Sportu.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycz-

nym.

3. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa

w art. 29 ust. 4.

 Art. 29b. 1. Polski związek sportowy jest obowiązany zgła-

szać zmiany danych, o których mowa w art. 29 ust. 4 –

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

2. Polski związek sportowy jest obowiązany złożyć

wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze w terminie

14 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności

gospodarczej objętej wpisem w rejestrze.

Art. 29c. 1. Prezes Polskiej Konfederacji Sportu wydaje z urzędu

zaświadczenie o wpisie do rejestru.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-

wierać następujące dane:

1) nazwę i adres siedziby polskiego związku sportowe-

go prowadzącego działalność w zakresie organizo-

wania profesjonalnego współzawodnictwa sporto-

wego;
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2) określenie dziedziny lub dyscypliny sportu, w jakiej

jest organizowane profesjonalne współzawodnictwo

sportowe.”;

3) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Polski związek sportowy, który został wpisany do rejestru, może

utworzyć ligę zawodową.”;

„4) po art. 36a dodaje się art. 36b w brzmieniu:

„Art. 36b. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego

rozdziału stosuje się przepisy ustawy z dnia ... o swobo-

dzie działalności gospodarczej.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.

U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10d pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne samorządu pielę-

gniarek i położnych, po uzyskaniu wpisu do właściwego reje-

stru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.”;

2) art. 10g-10i otrzymują brzmienie:

„Art. 10g. 1. Działalność gospodarcza w zakresie kształcenia po-

dyplomowego jest działalnością regulowaną w ro-

zumieniu przepisów ustawy z dnia ... o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr ... , poz. ... ) i

wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego

dalej „rejestrem”.

2. Warunkami wykonywania działalności w zakresie

kształcenia podyplomowego są:

1) posiadanie programu kształcenia zgodnego z ra-

mowym programem, a w przypadku kursów do-
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kształcających – zgodnego z aktualnym stanem

wiedzy w zakresie, którego dotyczy kurs;

2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifika-

cjach odpowiednich dla danego rodzaju kształ-

cenia;

3) zapewnienie odpowiedniej do realizacji progra-

mu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla

szkolenia praktycznego;

4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości

kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny

jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Art. 10h. 1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w

zakresie kształcenia podyplomowego składa wniosek o

wpis do rejestru, zawierający dane, o których mowa w

art. 10i ust. 3 pkt 1-7.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsię-

biorca składa oświadczenie następującej treści: „Świa-

domy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karne-

go oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmio-

tów prowadzących kształcenie podyplomowe są

kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działal-

ności gospodarczej w zakresie kształcenia podyplo-

mowego, określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o

zawodach pielęgniarki i położnej.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
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2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska

oraz pełnionej funkcji.

4. Wpis do rejestru podlega opłacie.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu

opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi,

w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której

mowa w ust. 4, z uwzględnieniem kosztów związanych

z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru oraz ro-

dzaju kształcenia podyplomowego, którego dotyczy

wpis.

6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okrę-

gowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do reje-

stru.

Art. 10i. 1. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada pielę-

gniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia

kształcenia, a w przypadku jednostek organizacyjnych

samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych

przez nie spółek prawa handlowego, w których posiadają

one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie

podmiotów, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycz-

nym.

3. Do rejestru wpisuje się następujące dane:

1) oznaczenie organizatora kształcenia, adres jego za-

mieszkania lub siedziby oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP);
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2) formę organizacyjno-prawną organizatora kształce-

nia;

3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo

ewidencji działalności gospodarczej;

4) określenie rodzaju i trybu kształcenia;

5) datę i numer decyzji zatwierdzającej program kształ-

cenia;

6) miejsce prowadzenia kształcenia;

7) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia spe-

cjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów

specjalistycznych;

8) datę wpisu do rejestru.

4. Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać

organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych, o któ-

rych mowa w ust. 3 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia

powstania tych zmian.

5. Dane, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący re-

jestr przekazuje do Centrum w terminie 14 dni od dnia

dokonania wpisu do rejestru.”;

3) uchyla się art. 10j i 10k;

4) art. 10l otrzymuje brzmienie:

„Art. 10l. 1. Do uchwał okręgowej rady pielęgniarek i położnych

lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w

sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z

rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego dotyczące decyzji administracyj-

nych.

2. Od uchwał, o których mowa w ust. 1, przysługuje

odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
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Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgowej

rady pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, w terminie 30 dni od dnia

doręczenia uchwały.”;

5) uchyla się art. 10m i 10n;

6) art. 10o i 10p otrzymują brzmienie:

„Art. 10o.1. Organizator kształcenia informuje Centrum o plano-

wanych terminach rozpoczęcia i zakończenia specjali-

zacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów specjali-

stycznych, dwa razy  w  ciągu  roku – do dnia 30

czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych sześć mie-

sięcy.

2. Organizator kształcenia, który uzyskał wpis do reje-

stru informuje organ, o którym mowa w art. 10i ust.

1, o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończe-

nia specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kur-

sów specjalistycznych dwa razy w ciągu roku – do

dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych

sześć miesięcy.

Art. 10p. 1. Centrum prowadzi ewidencję organizatorów kształce-

nia, którzy uzyskali zatwierdzenie programu kształce-

nia.

2. Do ewidencji, wpisuje się dane, o których mowa w

art. 10i ust. 3.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest jawna.”;

7) po art. 10x dodaje się art. 10y w brzmieniu:
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„Art. 10y. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego

rozdziału stosuje się przepisy ustawy z dnia ... o swo-

bodzie działalności gospodarczej.”;

8) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. Prowadzenie:

1) indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych;

2) indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgnia-

rek, położnych albo

3) grupowej praktyki pielęgniarek, położnych

– jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodar-

czej.”;

9) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Pielęgniarka, położna może wykonywać indywidualną

praktykę pielęgniarki, położnej lub indywidualną spe-

cjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej, zwanych

dalej odpowiednio „indywidualną praktyką” albo „in-

dywidualną specjalistyczną praktyką”, po uzyskaniu

wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych prak-

tyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych

praktyk prowadzonych przez okręgową radę pielę-

gniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce

wykonywania praktyki.

2. Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną

praktykę jest obowiązana spełniać następujące wa-

runki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) posiadać pomieszczenie wyposażone

w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie
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wykonywana praktyka, a także posiadać opinię

organu sanitarnego o spełnieniu warunków

umożliwiających udzielenie określonych świad-

czeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 i

art. 27.

3. Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną spe-

cjalistyczną praktykę jest obowiązana spełniać nastę-

pujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) posiadać pomieszczenie wyposażone

w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym będzie

wykonywana praktyka, a także posiadać opinię

organu sanitarnego o spełnieniu warunków

umożliwiających udzielenie określonych świad-

czeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 i

art. 27;

3) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniar-

stwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w

ochronie zdrowia.

4. Indywidualna praktyka lub indywidualna specjali-

styczna praktyka może być wykonywana przez pie-

lęgniarkę, położną wyłącznie w miejscu wezwania.

5. Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną

praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę

wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1

lub w ust. 3 pkt 1 i 3;

2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający

udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych

w miejscu wezwania;
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3) posiadać adres praktyki oraz adres przechowy-

wania dokumentów medycznych.

6. Wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1, do-

konuje się po złożeniu przez pielęgniarkę, położną

wniosku, który powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej

adres;

2) numer w ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

7. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, pielę-

gniarka, położna składa oświadczenie następującej

treści: „Świadoma/y odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.

233 §  6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

praktyk indywidualnych/rejestru indywidual-

nych specjalistycznych praktyk są kompletne i

zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie:

a) indywidualnej praktyki pielęgniarek, po-

łożnych,

b) indywidualnej praktyki pielęgniarek, po-

łożnych wyłącznie w miejscu wezwania,

c) indywidualnej specjalistycznej praktyki

pielęgniarek, położnych,

d) indywidualnej specjalistycznej praktyki

pielęgniarek, położnych wyłącznie

w miejscu wezwania
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– określone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r.

o zawodach pielęgniarki i położnej.

8. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej

adres,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświad-

czenia.

9. Za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indy-

widualną specjalistyczną praktyką w rozumieniu

ustawy uważa się wykonywanie zawodu pielęgniarki,

położnej poza zakładem opieki zdrowotnej na pod-

stawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.”;

10) art. 25a otrzymuje brzmienie:

„Art. 25a. 1. W celu udzielania świadczeń zdrowotnych pielę-

gniarki, położne mogą prowadzić grupową praktykę

w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.

2. Wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek, po-

łożnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu

ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodar-

czej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru grupo-

wych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzone-

go przez właściwą ze względu na miejsce

wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i

położnych.

3. W ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położ-

nych mogą być udzielane świadczenia zdrowotne

wyłącznie przez pielęgniarki, położne będące

wspólnikami spółki, o której mowa w ust. 1, speł-
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niające warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 lub

ust. 3 pkt 1 i 3.

4. Wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek,

położnych dokonuje się po złożeniu przez spółkę

wniosku wraz z oświadczeniem następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6

Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

grupowych praktyk pielęgniarek, położnych są

kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie grupowej

praktyki pielęgniarek, położnych, określone w

ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pie-

lęgniarki i położnej.”.

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwi-

ska oraz pełnionej funkcji.

6. Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk pie-

lęgniarek, położnych powinien zawierać następujące

dane:

1) informację o umowie spółki, o której mowa w

ust. 1;

2) listę pielęgniarek, położnych grupowej praktyki

pielęgniarek, położnych;
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3) informację o spełnieniu przez pielęgniarki, po-

łożne warunków określonych w art. 25 ust. 2 pkt

1 lub ust. 3 pkt 1 i 3;

4) informację o spełnieniu przez pielęgniarki, po-

łożne warunków, o których mowa w art. 25 ust.

2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 2.

7. Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może

być wykonywana w miejscu wezwania. Wniosek o

wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 2, powinien

zawierać:

1) dane, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2;

2) informacje o spełnieniu warunków, o których

mowa w art. 25 ust. 5 pkt 1 i 2.

8. Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może

być wykonywana na podstawie umowy cywilno-

prawnej zawartej z innym podmiotem niż zakład

opieki zdrowotnej, z zachowaniem  ust. 3-6.

9. Wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek, po-

łożnych, o której mowa w ust. 1, nie jest prowadze-

niem zakładu opieki zdrowotnej.”;

11) art. 25b otrzymuje brzmienie:

„Art. 25b. Pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną prakty-

kę, indywidualną specjalistyczną praktykę oraz grupową

praktykę pielęgniarek, położnych mają obowiązek zgło-

sić zmianę danych objętych wpisem do rejestrów w

terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.”;

12) uchyla się art. 25c

13) art. 25d otrzymuje brzmienie:
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„Art. 25d. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu

opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi,

w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia potwier-

dzającego wpis do rejestrów, mając na względzie zakres

danych umieszczanych w rejestrach.”;

14) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. W przypadku gdy indywidualna praktyka, indywidualna

specjalistyczna praktyka i grupowa praktyka pielęgnia-

rek, położnych jest wykonywana na zasadach określo-

nych w art. 25 ust. 9 oraz w art. 25a ust. 8, obowiązek

spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2

pkt 2 oraz w art. 25 ust. 3 pkt 2, spoczywa na podmio-

cie, który zawarł odpowiednią umowę, z wyłączeniem

sytuacji, w której pomieszczenie, sprzęt i aparatura me-

dyczna nie stanowią własności tego podmiotu.”;

15) art. 28 otrzymuje brzmienie;

„Art. 28. 1. Wpis do rejestrów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i

art. 25a ust. 2, podlega opłacie.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód wła-

ściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu

opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, okre-

śli, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za do-

konanie wpisu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 i art.

25a ust. 2, z uwzględnieniem kosztów związanych z

postępowaniem w sprawie dokonania wpisu oraz ro-

dzaju praktyki objętej wpisem.”;

16) art. 29 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 29. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wykreśla wpis

w rejestrze indywidualnych praktyk lub indywidual-

nych specjalistycznych praktyk w razie:

1) pozbawienia lub zrzeczenia się przez pielęgniarkę,

położną prawa wykonywania zawodu;

2) zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki, położnej;

3) wydania decyzji o zakazie wykonywania działal-

ności objętej wpisem;

4) rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki

lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;

5) złożenia wniosku przez osobę wpisaną.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje

wykreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 25a ust.

2, w razie niespełnienia wymagań określonych w art.

25 ust. 2 lub 3, art. 25a ust. 3 oraz art. 26 ust. 1.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się wyrazy „oraz jego numer identy-

fikacji podatkowej (NIP),”;

2) po art. 8 dodaje się art. 8a i 8b w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwole-

nia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

1) wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyzna-

czonym terminie jednak nie krótszym niż 14 dni,

brakującej dokumentacji poświadczającej, że przed-

siębiorca spełnia warunki określone przepisami
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prawa, wymagane do wykonywania działalności

objętej zezwoleniem;

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych

we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwier-

dzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wyko-

nywania działalności objętej zezwoleniem.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszel-

kie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

3. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie

zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta, burmi-

strza lub prezydenta miasta.

Art. 8b. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony

do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w

zakresie zgodności wykonywanej działalności z

udzielonym zezwoleniem.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie

upoważnienia wydanego przez wójta, burmistrza lub

prezydenta miasta.

3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są upraw-

nione w szczególności do:

1) wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzi-

nach, w których jest lub powinna być wykonywania

działalność objęta zezwoleniem;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania

dokumentów lub innych nośników informacji oraz

udostępniania danych mających związek z przed-

miotem kontroli.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie

w obecności osoby uprawnionej do reprezentowania
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przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezento-

wania go podczas kontroli.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić

do dokonywania kontroli, o której mowa w ust.1, inny

organ administracji wyspecjalizowany w kontroli dane-

go rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-4 stosuje się

odpowiednio.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r.

Nr 21, poz. 204, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

mogą prowadzić:

1) jednostki organizacyjne uprawnione do tego na pod-

stawie odrębnych przepisów;

2) przedsiębiorcy po uzyskaniu wpisu w rejestrze pod-

miotów prowadzących szkolenia podyplomowe leka-

rzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez właściwą

okręgowa radę lekarską.”;

2) po art. 19 dodaje się art. 19a-19e w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Działalność gospodarcza w zakresie kształcenia po-

dyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego

dalej „kształceniem podyplomowym”, jest działalno-

ścią regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

U. Nr ..., poz. ...) i wymaga uzyskania wpisu do reje-

stru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-

mowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej

„rejestrem”.
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2. Warunkami wykonywania działalności w zakresie

kształcenia podyplomowego są:

1) posiadanie programu kształcenia zgodnego z

ramowym programem, a w przypadku kursów

dokształcających – zgodnego z aktualnym sta-

nem wiedzy w zakresie, którego dotyczy kurs;

2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifika-

cjach odpowiednich dla danego rodzaju kształ-

cenia;

3) zapewnienie odpowiedniej do realizacji progra-

mu kształcenia bazy dydaktycznej, w tym dla

szkolenia praktycznego;

4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości

kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny

jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

Art. 19b 1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w

zakresie kształcenia podyplomowego składa wniosek o

wpis do rejestru, zawierający dane, o których mowa w

art. 19c ust. 3 pkt 1-6.

2.  Wraz z oświadczeniem przedsiębiorca składa oświad-

czenie następującej treści:

 „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-

szywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Ko-

deksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru pod-

miotów prowadzących kształcenie podyplomowe

lekarzy i lekarzy dentystów są kompletne i zgodne

z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie kształcenia
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podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów –

określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-

wodzie lekarza.”.

3.  Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i   nazwi-

ska oraz pełnionej funkcji.

4. Wpis do rejestru podlega opłacie.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okrę-

gowej izby lekarskiej, która dokonała wpisu do rejestru.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu

opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust.

1, z uwzględnieniem kosztów związanych z postępo-

waniem w sprawie wpisu do rejestru oraz rodzaju

kształcenia podyplomowego, którego dotyczy wpis.

Art. 19c. 1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest okrę-

gowa rada lekarska właściwa dla miejsca prowadzenia

kształcenia.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycz-

nym.

3. Do rejestru wpisuje się następujące dane:

1) oznaczenie organizatora kształcenia, adres jego

zamieszkania lub siedziby;

2) formę organizacyjno-prawną organizatora kształ-

cenia;
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3) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewi-

dencji działalności gospodarczej;

4) określenie rodzaju i trybu kształcenia;

5) miejsce prowadzenia kształcenia;

6) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia spe-

cjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów

specjalistycznych;

7) datę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzą-

cych kształcenie podyplomowe.

4. Przedsiębiorca wpisany do rejestru jest obowiązany zgła-

szać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany

danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-6, w terminie 14

dni od dnia ich powstania.

Art. 19d. Do uchwał okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisu,

odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru stosuje się

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego doty-

czące decyzji administracyjnych.

Art. 19e. W sprawach dotyczących wykonywania działalności go-

spodarczej w zakresie kształcenia podyplomowego, nie-

uregulowanych w przepisach niniejszej ustawy, stosuje

się przepisy ustawy z dnia........ o swobodzie działalności

gospodarczej.”;

3) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. Prowadzenie:

1) indywidualnej praktyki lekarskiej;

2) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej;

3) grupowej praktyki lekarskiej;
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– jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia ...... o swobodzie działalności gospodar-

czej.”;

4) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. 1. Lekarz może wykonywać indywidualną praktykę le-

karską lub indywidualną specjalistyczną praktykę le-

karską, zwane dalej odpowiednio „indywidualną prak-

tyką” albo „indywidualną specjalistyczną praktyką”, po

uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidual-

nych praktyk albo rejestru indywidualnych specjali-

stycznych praktyk prowadzonych przez okręgową radę

lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywa-

nia praktyki.

2. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę jest obo-

wiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być zawieszony w prawie wykonywania

zawodu albo ograniczony w wykonywaniu okre-

ślonych czynności medycznych;

3) posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i

sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana

praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarne-

go o spełnieniu warunków umożliwiających

udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

3. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną prakty-

kę jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być zawieszony w prawie wykonywania

zawodu albo ograniczony w wykonywaniu okre-

ślonych czynności medycznych;
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3) posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i

sprzęt medyczny, w którym będzie wykonywana

praktyka, a także posiadać opinię organu sanitarne-

go o spełnieniu warunków umożliwiających

udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych;

4) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny od-

powiadającej  wykonywanej praktyce.

4. Indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna

praktyka może być wykonywana przez lekarza, z wy-

jątkiem lekarza dentysty, wyłącznie w miejscu wezwa-

nia.

5. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lub indywi-

dualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu

wezwania jest obowiązany:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i

2 lub w ust. 3 pkt 1, 2 i 4;

2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udziela-

nie określonych świadczeń zdrowotnych w miej-

scu wezwania;

3) posiadać adres indywidualnej praktyki  lub indy-

widualnej specjalistycznej praktyki  oraz adres

miejsca przyjmowania wezwań i miejsca prze-

chowywania dokumentów medycznych.

6. Wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1, dokonuje

się po złożeniu przez lekarza wniosku, który powinien

zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko lekarza oraz jego adres;

2) numer w ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
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7. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, lekarz

składa oświadczenie następującej treści: „Świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia wynikającej z art. 233 §  6 Kodeksu kar-

nego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru  in-

dywidualnych praktyk/rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk są kompletne i zgodne z

prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie:

a) indywidualnej praktyki lekarskiej,

b) indywidualnej praktyki lekarskiej  wyłącznie

w miejscu wezwania,

c) indywidualnej specjalistycznej praktyki le-

karskiej,

d) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-

skiej wyłącznie w miejscu wezwania

– określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o

zawodzie lekarza.”.

8. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) imię i nazwisko lekarza oraz jego adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.

9. Za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywi-

dualną specjalistyczną praktyką w rozumieniu ustawy

uważa się wykonywanie zawodu lekarza poza zakładem

opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę lub

umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem ust. 13 i art.

53 ust.1.
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10. Do lekarzy będących obywatelami państwa członkow-

skiego Unii Europejskiej  czasowo wykonujących za-

wód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

stosuje się odpowiednio  art.  54  ust. 1-3, a także prze-

pisy wydane na podstawie art. 50b ust. 3.

11. Do wykonywania zawodu lekarza, polegającego na

udzieleniu konsultacji lub uczestniczeniu  w konsylium

lekarskim, w sytuacji określonej w art. 37, nie stosuje

się przepisów art. 50 i art. 50a.

12. Do lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych i lekarzy rzeczoznawców Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego nie stosuje się przepisów

ust. 1 i art. 54.

13. Wykonywanie funkcji lekarza koordynatora medyczne-

go, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Pań-

stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113,

poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz.

2073 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz.

1152), na podstawie umowy o pracę lub na podstawie

umowy cywilnoprawnej nie jest równoznaczne z indy-

widualną praktyką lekarską lub indywidualną specjali-

styczną praktyką lekarską.”;

5) art. 50a otrzymuje brzmienie:

„Art. 50a. 1. Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mo-

gą prowadzić grupową praktykę lekarską w formie

spółki cywilnej lub partnerskiej.

2. Wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej jest dzia-

łalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia ... o

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyska-

nia wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich
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prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce

wykonywania praktyki okręgową radę lekarską.

3. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być

udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez leka-

rzy będących wspólnikami spółki, o której mowa w ust.

1, spełniających warunki określone w art. 50 ust. 2 pkt

1 i  2  lub ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

4. Wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich doko-

nuje się po złożeniu przez spółkę wniosku wraz z

oświadczeniem następującej treści: „Świadomy odpo-

wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-

czenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego

oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupo-

wych praktyk lekarskich są kompletne i zgodne z

prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania dzia-

łalności gospodarczej w zakresie grupowej praktyki

lekarskiej, określone w ustawie z dnia 5 grudnia

1996 r. o zawodzie lekarza.”.

5. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska

oraz pełnionej funkcji.

6. Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk lekar-

skich powinien zawierać następujące dane:
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1) informację o umowie spółki, o której mowa w ust.

1;

2) listę lekarzy grupowej praktyki lekarskiej;

3) informację o spełnieniu przez lekarzy grupowej

praktyki lekarskiej warunków określonych w art.

50 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 3 pkt 1, 2 i 4;

4) informację dotyczącą adresu grupowej praktyki le-

karskiej;

5) informację o posiadaniu sprzętu medycznego

umożliwiającego udzielanie określonych świad-

czeń zdrowotnych w miejscu wezwania, o którym

mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2.

7. Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana

w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na podsta-

wie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń

zdrowotnych.”;

6) w art. 50b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okręgowa rada lekarska, po sprawdzeniu spełnienia warun-

ków wykonywania działalności w zakresie indywidualnej

praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wy-

konywanej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnej

specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjali-

stycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w

miejscu wezwania oraz grupowej praktyki lekarskiej, doko-

nuje wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub

grupowych praktyk lekarskich oraz wydaje lekarzowi lub

grupowej praktyce lekarskiej zaświadczenie o wpisie do re-

jestru.”,
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b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii

Naczelnej Rady Lekarskiej, określa, w drodze rozporządze-

nia, szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach

wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, in-

dywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i gru-

powych praktyk lekarskich oraz wzór wniosku o wpis do

rejestru a także  wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru,

mając na względzie dane, jakie powinny zawierać wnioski o

wpis do rejestrów.

5. Lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub in-

dywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupowa

praktyka lekarska mają obowiązek powiadomić okręgową

radę lekarską, która prowadzi rejestr, o zmianie danych ob-

jętych wpisem do rejestrów.”;

7) uchyla się  art. 50c;

8) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia ustali, w drodze

rozporządzenia, opłatę za wpis do rejestrów, o których

mowa w art. 50 i art. 50a, uwzględniając w szczególno-

ści rodzaj praktyki lekarskiej objętej wpisem do rejestru

oraz liczbę miejsc jej wykonywania.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód okrę-

gowej rady lekarskiej.”;

9) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. Okręgowa rada lekarska skreśla wpis w rejestrach, o

których mowa w art. 50 ust. 1, w razie:

1) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;
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2) zawieszenia lekarza w prawie wykonywania za-

wodu;

3) zrzeczenia się przez lekarza prawa wykonywania

zawodu;

4) niespełnienia warunków wykonywania działalno-

ści, o których mowa w art. 50;

5) złożenia przez lekarza oświadczenia o zaprzestaniu

wykonywania działalności objętej wpisem;

6) złożenia wniosku przez osobę wpisaną.

2. Okręgowa rada lekarska skreśla wpis w rejestrze, o któ-

rym mowa w art. 50a ust. 2, jeżeli spółka nie spełnia

warunków wykonywania działalności, o których mowa

w art. 50a.”;

10) art. 52a otrzymuje brzmienie:

„Art. 52a. Wpis do rejestru, odmowa wpisu, zmiana we wpisie

dotycząca zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń

zdrowotnych oraz skreślenie z rejestru następują w

formie uchwały okręgowej rady lekarskiej.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z

2003 r. Nr 153, poz.1504 i Nr 203, poz. 1966) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność

określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2

ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.

Nr ......, poz. ......) lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślo-

no z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których

mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia .... o swobodzie działalności

gospodarczej;”;
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2) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalno-

ści gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej

(NIP).”,

b) uchyla się ust. 2;

3) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10

lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnio-

skuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.”;

4) w art. 37:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalno-

ści gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej

(NIP).”,

b) uchyla się ust. 3;

5) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na

wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach:

1) określonych w art. 58 ust. 1 ustawy wymienionej w

art. 33 ust. 3 pkt 2;

2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu cel-

nego, w trybie i na zasadach określonych

w przepisach odrębnych, zezwolenia  na prowadze-

nie składu podatkowego – w odniesieniu do działal-

ności objętej tym zezwoleniem.
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3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w

przypadkach  określonych w art. 58 ust. 2 ustawy wy-

mienionej w art. 33 ust. 3 pkt 2.

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej za-

kres:

1) w przypadkach  określonych w art. 58 ust. 3  ustawy

wymienionej w art. 33 ust. 3 pkt 2;

2) w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycz-

nego lub jego łączenia z innymi podmiotami.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes

URE powiadamia o cofnięciu koncesji właściwego dla

podatnika naczelnika urzędu celnego.”;

6) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego roz-

działu stosuje się przepisy ustawy z dnia ..... o swobodzie

działalności gospodarczej.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.

U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt wła-

ściciela pojazdu, przez:

1) podstawową stację kontroli pojazdów – w zakresie

sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania po-

szczególnych zespołów i układów pojazdu, zwłasz-

cza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony

środowiska;

2) okręgową stację kontroli pojazdów – w zakresie ba-

dań technicznych określonych w pkt 1 oraz
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w zakresie badań co do zgodności z warunkami

technicznymi autobusu, którego dopuszczalna pręd-

kość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi

100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu to-

warów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego

do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz

pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), po-

jazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub

wymiany elementów powodujących zmianę danych

w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego

na badania techniczne przez organ kontroli ruchu

drogowego lub starostę.

2. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia

stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulo-

waną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia .... o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr...,

poz. ......) i  wymaga uzyskania wpisu do rejestru

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli po-

jazdów.

3. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsię-

biorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest

przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto

likwidację lub ogłoszono upadłość;

2) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści mająt-

kowej lub przestępstwo przeciwko dokumen-

tom – dotyczy osoby fizycznej lub członków

organów osoby prawnej;



80

3) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe

oraz warunki lokalowe gwarantujące wykony-

wanie odpowiedniego zakresu badań technicz-

nych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi wa-

runkami przeprowadzania tych badań;

4) posiada pozytywną opinię o zgodności wypo-

sażenia i warunków lokalowych

z wymaganiami odpowiednio do zakresu prze-

prowadzanych badań dla podstawowej stacji

kontroli pojazdów lub dla okręgowej stacji

kontroli pojazdów;

5) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

4. Opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje za

opłatą Dyrektor Transportowego Dozoru Technicz-

nego, po wykonaniu sprawdzenia stacji kontroli po-

jazdów. Opinia zachowuje ważność do czasu zmia-

ny warunków, na podstawie których była wydana,

nie dłużej niż przez 5 lat od daty jej wystawienia.”;

2) po art. 83 dodaje się art. 83a i 83b w brzmieniu:

„Art. 83a. 1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przed-

siębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

jest starosta właściwy ze względu miejsce wykony-

wania działalności objętej wpisem.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działal-

ność gospodarczą, o której mowa w art. 83 ust. 2,

w jednostkach organizacyjnych położonych na obsza-

rze różnych powiatów jest obowiązany uzyskać wpis

w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych

jednostek.
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3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących sta-

cję kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek

przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy (firmę);

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfika-

cji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;

5) zakres badań, o którym mowa w art. 83 ust. 1;

6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz

numerami ich uprawnień.

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie

następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-

szywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 Ko-

deksu karnego, oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli

pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-

wym.”.

5. Oświadczenie powinno  również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
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3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska

oraz pełnionej funkcji.

6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kon-

troli pojazdów umieszcza się dane przedsiębiorcy, o

których mowa w ust. 3, oraz jego numer w tym reje-

strze.

7. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nada-

nych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stację kon-

troli pojazdu.

Art. 83b. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje sta-

rosta.

2. W ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji

kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których

mowa w art. 83 ust. 3,

b) prawidłowości wykonywania badań technicz-

nych pojazdów,

c) prawidłowości prowadzenia wymaganej doku-

mentacji;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin

usunięcia warunków naruszeń wykonywania dzia-

łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji

kontroli pojazdów;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przed-

siębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przed-

siębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli

przedsiębiorca:
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a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a

ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie sunął naruszeń warunków wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowadze-

nia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym

przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działal-

ności gospodarczej w zakresie prowadzenia sta-

cji kontroli pojazdów.

3. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia,

czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego

Dozoru Technicznego.

4. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru

przedsiębiorców prowadzących stację kontroli po-

jazdów, ponowny wpis do rejestru działalności re-

gulowanej w tym zakresie może nastąpić jedynie

na zasadach i w terminie określonym w art. 69

ustawy z dnia... o swobodzie działalności gospo-

darczej.”;

3) w art. 84:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań tech-

nicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada

wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wy-

magane szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egza-

min kwalifikacyjny.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za

opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego

Dozoru Technicznego.”;
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4) w art. 84a w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe wymagania w stosunku do stacji, o których

mowa w art. 83 ust. 1, przeprowadzających badania technicz-

ne w określonym zakresie;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowa-

dzących stację kontroli pojazdów oraz wzór zaświadczenia

potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;”,

c) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów, program

szkolenia diagnostów, zasady przeprowadzania egzaminu, o

którym mowa w art. 84 ust. 2, i wysokość opłaty za egzamin

oraz wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upraw-

nień do wykonywania badań technicznych;

3) wysokość opłat za:

a) wydanie opinii, o której mowa w art. 83 ust. 3 pkt 4,

b) przeprowadzenie badań technicznych.”;

5) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia

do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest

prowadzone:

1) w formie kursu – w ośrodku szkolenia kierow-

ców;

2) w formie zajęć szkolnych dla uczniów – przez

szkołę, w której programie nauczania jest przewi-

dziane uzyskanie umiejętności kierowania pojaz-

dem silnikowym.
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2. Ośrodek szkolenia kierowców może być prowadzony

przez:

1) przedsiębiorcę;

2) jednostkę wojskową – w zakresie szkolenia żoł-

nierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-

tej Polskiej;

3) jednostkę  resortu  spraw  wewnętrznych      –

w zakresie szkolenia osób na potrzeby resortu.”;

6) art. 103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 103. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia

ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regu-

lowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ... o

swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzy-

skania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzą-

cych ośrodek szkolenia kierowców.

2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przed-

siębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego

otwarto likwidacje lub ogłoszono upadłość;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo po-

pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy

osoby fizycznej lub członków organów osoby

prawnej;

4) posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktycz-

ne, plac do wykonywania manewrów oraz co naj-

mniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy,
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gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z

jego szczegółowymi warunkami;

5) zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam

jest instruktorem.

3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przed-

siębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierow-

ców jest starosta właściwy ze względu miejsce wyko-

nywania działalności objętej wpisem.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność

gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w jednostkach

organizacyjnych położonych na obszarze różnych po-

wiatów jest obowiązany uzyskać wpis w odrębnych

właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośro-

dek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek

przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy (firmę);

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;

3) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

4) adres ośrodka szkolenia kierowców;

5) zakres prowadzonego szkolenia;

6) imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami

ich uprawnień.

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie

następującej treści:
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„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-

szywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Ko-

deksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed-

siębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kie-

rowców są kompletne i zgodne z prawdą,

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-

wym.”.

7. Oświadczenie powinno  również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska

oraz pełnionej funkcji.

8. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek

szkolenia kierowców umieszcza się dane, o których

mowa w ust. 5, oraz jego numer w tym rejestrze.

9. Jednostka wojskowa lub jednostka resortu spraw we-

wnętrznych mogą prowadzić szkolenie w zakresie

wskazanym odpowiednio w art. 102 ust. 2 pkt 2 i 3, po

spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

10. Szkoła może prowadzić szkolenie, o którym mowa w

art. 102 ust. 1 pkt 2, po spełnieniu wymagań, o których

mowa w ust. 2 pkt 4.”;

7) uchyla się art. 103a;

8) art. 104 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 104. 1. Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez

przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreśla-

jąc przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,

jeżeli przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 103 ust.

6, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania dzia-

łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym

przez starostę terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności

gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka

szkolenia kierowców.

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania dzia-

łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka

szkolenia kierowców jest:

1) szkolenie niezgodnie z obowiązującym programem

szkolenia;

2) wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświad-

czenia o ukończeniu szkolenia.

3. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru

przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kie-

rowców, ponowny wpis do rejestru działalności regu-

lowanej w tym zakresie może nastąpić wyłącznie na za-

sadach określonych w art. 69 ustawy z dnia... o

swobodzie działalności gospodarczej.”;

9) w art. 105 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ukończyła kurs kwalifikacyjny;”;

10) w art. 108:
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a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Nadzór nad szkoleniem sprawują:

1) starosta – w zakresie szkolenia prowadzonego przez

przedsiębiorcę;

2) odpowiedni organ podległy Ministrowi Obrony Naro-

dowej właściwy w sprawach transportu i ruchu wojsk –

w zakresie szkolenia prowadzonego przez jednostkę

wojskową;

3) odpowiedni  organ  resortu  spraw  wewnętrznych –

w zakresie szkolenia prowadzonego przez jednostkę te-

go resortu;

4) organ właściwy do wykonywania nadzoru pedagogicz-

nego – w zakresie szkolenia prowadzonego przez szko-

łę.

2. Organ sprawujący nadzór może w szczególności:

1) kontrolować dokumentację i działalność związaną ze

szkoleniem;

2) wyznaczyć termin usunięcia naruszeń warunków wyko-

nywania działalności.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy i

umiejętności instruktora, starosta może skierować go na eg-

zamin, o którym mowa w art. 105 ust. 2 pkt 5:

1) z urzędu;

2) na wniosek organu sprawującego nadzór, o którym mo-

wa w ust. 1 pkt 2-4.”;

11) w art. 110 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:



90

„6) ukończyła kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu

drogowego;”;

12) w art. 115 w ust. 1 dodaje się pkt 5 brzmieniu:

„5) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących

ośrodki szkolenia kierowców oraz wzór zaświadczenia potwier-

dzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru.”;

13) w art. 124 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2, są przeprowadzane przez

uprawnionego do orzekania psychologa w pracowni psycholo-

gicznej.”;

14) art. 124a otrzymuje brzmienie:

„Art. 124a. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia

pracowni psychologicznej jest działalnością regu-

lowaną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia.........o swobodzie działalności gospodarczej i

wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębior-

ców prowadzących pracownię psychologiczną.

2. Pracownię psychologiczną może prowadzić przed-

siębiorca, który:

1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada zestaw metod badawczych określonych

metodyką oraz warunki lokalowe gwarantujące

wykonywanie badań psychologicznych, zgod-

nie ze standardami określonymi w metodyce;

3) zatrudnia psychologa uprawnionego do orzeka-

nia lub sam jest uprawnionym psychologiem;

4) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego

otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
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3. Organem właściwym do prowadzenia rejestru

przedsiębiorców prowadzących pracownię psy-

chologiczną jest wojewoda właściwy ze względu

na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszka-

nia uprawnionego psychologa.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działal-

ność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, w jed-

nostkach organizacyjnych położonych na obszarze

różnych województw jest obowiązany uzyskać

wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą

z tych jednostek.

5. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących

pracownię psychologiczną jest dokonywany na

wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące

dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy (fir-

mę);

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewi-

dencji działalności gospodarczej oraz numer

identyfikacji podatkowej (NIP);

3) adres zamieszkania lub siedziby;

4) adres pracowni psychologicznej;

5) zakres prowadzonych badań;

6) imiona i nazwiska zatrudnionych psychologów

wraz numerami ich uprawnień.

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadcze-

nie następującej treści:
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„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §

6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestrów

przedsiębiorców prowadzących pracownię psy-

chologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowa-

dzenia pracowni psychologicznej, określone w

ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o

ruchu drogowym.”.

7. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadcze-

nia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i na-

zwiska oraz pełnionej funkcji.

8.  W rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracow-

nię psychologiczną umieszcza się dane, o których

mowa w ust. 5 oraz jego numer w tym rejestrze.

9. Psychologiem uprawnionym do wykonywania ba-

dań psychologicznych, o których mowa w art. 124

ust. 1 i 2, przeprowadzania badań psychologicz-

nych i orzekania  w zakresie zdolności do prowa-

dzenia pojazdów mechanicznych jest osoba, która:

1) posiada prawo wykonywania zawodu psycholo-

ga;
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2) ukończyła podyplomowe studia w zakresie psy-

chologii transportu prowadzone przez szkołę

wyższą posiadającą prawo wydawania dyplo-

mów magisterskich kierunku psychologia;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo przeciwko dokumentom lub

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko-

rzyści majątkowych;

4) została wpisana do ewidencji psychologów

uprawnionych do przeprowadzania badań psy-

chologicznych i orzekania w zakresie zdolności

do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

10. Ewidencję psychologów uprawnionych do wyko-

nywania badań psychologicznych w zakresie psy-

chologii transportu prowadzi wojewoda, który:

1) wpisuje do ewidencji za opłatą osobę spełniają-

cą warunki określone w ust. 9 pkt 1-3;

2) wydaje zaświadczenie o wpisie;

3) nadaje numer ewidencyjny.

11. W ewidencji psychologów umieszcza się następu-

jące dane:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicz-

nego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

4) adres zamieszkania.”;

15) w art. 124b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:

1) prowadzi kontrolę w zakresie:

a) zasad i metodyki prowadzonych badań,

b) wymaganej i prowadzonej dokumentacji,

c) wydawanych orzeczeń,

d) warunków lokalowych;

2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykony-

wania działalności, może wyznaczyć termin ich usu-

nięcia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewoda wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez

przedsiębiorcę pracowni psychologicznej, skreślając

przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli

przedsiębiorca:

1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 124a ust.

6, niezgodne ze stanem faktycznym;

2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działal-

ności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni

psychologicznej w wyznaczonym przez wojewodę

terminie;

3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności

gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psy-

chologicznej.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności

gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicz-

nej jest wydanie orzeczenia psychologicznego niezgodnego ze

stanem faktycznym.”,
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d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsię-

biorców prowadzących pracownię psychologiczną, ponowny

wpis do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie może

nastąpić wyłącznie na zasadach i w terminie określonym w art.

69 ustawy z dnia... o swobodzie działalności gospodarczej.”;

16) w art. 125:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowy tryb uzyskiwania i cofania uprawnień

w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych i

orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów

mechanicznych;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowa-

dzących pracownię psychologiczną oraz wzór zaświad-

czenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego reje-

stru;”.

Art. 22. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.18)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku

w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji podatkowej, nada-

nego na podstawie przepisów o zasadach ewidencji

i identyfikacji podatników i płatników, zwanego dalej numerem

NIP.”;

2) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Podmioty wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w

oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie ich dzia-

łalności, do oznaczonych osób, następujące dane:

1) firmę lub nazwę;

2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

3) siedzibę i adres;

4) numer NIP.”;

3) w art. 38  w pkt 1 dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) numer NIP.”;

4) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione

w niniejszym rozdziale jest mowa o rejestrach: handlo-

wym, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń, fun-

dacji, rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.".

Art. 23. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.

Nr 114, poz. 740, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji

lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o

udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:

1) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych

w ustawie warunków wykonywania działalności ob-

jętej koncesją;

2) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeń-

stwa państwa oraz bezpieczeństwa lub dóbr osobi-

stych obywateli;
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3) przedsiębiorcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat

cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z

przyczyn wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1, ust 2 i

3 lub przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która była

osobą uprawnioną do reprezentowania innego przed-

siębiorcy lub była jej pełnomocnikiem ustanowionym

do kierowania działalnością określoną w koncesji, a

jej działalność spowodowała wydanie decyzji cofają-

cej koncesję temu przedsiębiorcy;

4) przedsiębiorcy, którego w ciągu ostatnich trzech lat

wykreślono z rejestru działalności regulowanej z po-

wodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem

faktycznym;

5) gdy w stosunku do przedsiębiorcy otwarto likwidację

albo ogłoszono upadłość.”;

2) w art. 18:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działal-

ności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej

(NIP),”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyj-

nemu zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust.

1a,  ust. 2 i 4 .”;

3) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Organ koncesyjny cofa, w drodze decyzji administracyj-

nej, koncesję na wykonywanie działalności gospodar-

czej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli:



98

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przed-

siębiorcy wykonywania działalności gospodarczej

objętej koncesją;

2) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie

działalności objętej koncesją mimo wezwania orga-

nu koncesyjnego lub trwale zaprzestał wykonywania

działalności gospodarczej objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej za-

kres, w przypadku gdy przedsiębiorca:

1) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktyczne-

go lub prawnego niezgodnego z warunkami określo-

nymi w koncesji lub z przepisami regulującymi

działalność gospodarczą objętą koncesją;

2) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne

warunki wykonywania koncesjonowanej działalno-

ści gospodarczej, określone przepisami prawa.

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej

zakres ze względu na zagrożenie obronności i bezpie-

czeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także

w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. W sprawach udzielenia koncesji, odmowy udzielenia kon-

cesji, zmiany koncesji, cofania koncesji, ograniczenia za-

kresu koncesji oraz kontroli działalności gospodarczej

w zakresie usług ochrony osób i mienia, nieuregulowanych

w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia ... o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr ..., poz.

...).”.
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Art. 24. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z późn. zm.20)) art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Art. 3a. Komornik na własny rachunek wykonuje czynności,

o których mowa w art. 2.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr

137, poz. 926 i Nr 160, z późn. zm.21)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 9 wyraz „prawa” zastępuje się wyrazami „o swobo-

dzie”;

2) po art. 274b dodaje się art. 274c w brzmieniu:

„Art. 274c. § 1. Organ podatkowy, w związku z prowadzonym

postępowaniem podatkowym lub kontrolą po-

datkową, może dokonać sprawdzenia prawidło-

wości i rzetelności dokumentów u kontrahentów

podatnika prowadzących działalność gospodar-

czą – w zakresie objętym kontrolą u podatnika.

Z czynności tych sporządza się protokół.

§ 2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce

wykonywania działalności kontrahenta kontro-

lowanego znajdują się poza obszarem działania

organu przeprowadzającego kontrolę, czynności,

o których mowa w §1, na zlecenie tego organu

może także dokonać organ właściwy miejsco-

wo.”;

3)  po art. 281 dodaje się art. 281a w brzmieniu:

„Art. 281a. Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni

mogą, w formie pisemnej, wskazać osobę fizyczną, któ-

ra będzie upoważniona do ich zastępowania w trakcie

kontroli podatkowej oraz zgłosić tę osobę naczelnikowi
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urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatko-

wania podatkiem dochodowym.”;

4)  w art. 282a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest

niezbędna dla:

1) przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia

nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub

zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania

w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;

2) przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem

lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd admini-

stracyjny.”;

5) w art. 283 w § 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wskazanie podstawy prawnej,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolują-

cych),”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kon-

troli,”,

d) w pkt 7 na końcu dodaje się wyrazy: „z podaniem zajmowanego

stanowiska lub funkcji,”;

 6) art. 284 otrzymuje brzmienie:

„Art. 284. § 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem §

4 i art. 284a § 1, następuje przez doręczenie kon-

trolowanemu lub osobie, o której mowa w art.

281a, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz
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okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest

obowiązany wskazać osobę, która będzie go zastę-

powała w trakcie kontroli, w szczególności w cza-

sie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby

w trybie art. 281a.

§ 2. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jed-

nostka organizacyjna niemająca osobowości praw-

nej, upoważnienie doręcza się oraz okazuje legity-

mację służbową członkowi zarządu, wspólnikowi,

innej osobie upoważnionej do reprezentowania

kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo

osobie wskazanej w trybie art. 281a.

§ 3. W razie nieobecności kontrolowanego lub osób, o

których mowa w § 2 albo w art. 281a,  kontrolujący

zawiadamia kontrolowanego lub osobę wskazaną w

trybie art. 281a o obowiązku stawienia się w miej-

scu prowadzenia kontroli następnego dnia po

upływie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§ 4. W przypadku niestawienia się kontrolowanego lub

osoby, o której mowa w art. 281a w terminie, o

którym mowa w § 3, wszczęcie kontroli następuje

w dniu upływu tego terminu. Upoważnienie do

przeprowadzenia kontroli doręcza się kontrolowa-

nemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, gdy

stawi się w miejscu prowadzenia kontroli.

§ 5. W przypadku gdy przez nieobecność kontrolowa-

nego, osoby, o której mowa w art. 281a lub w art.

284 § 1 zdanie drugie i § 2, nie jest możliwe pro-

wadzenie czynności kontrolnych, a w szczególno-

ści nie jest zapewniony dostęp do dokumentów

związanych z przedmiotem kontroli, kontrolę za-
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wiesza się do czasu umożliwienia przeprowadzenia

tych czynności.

§ 6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza się okresu

zawieszenia, o którym mowa w § 5.”;

7) w art. 284a § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. W przypadku gdy okoliczności faktyczne uzasadniają nie-

zwłoczne podjęcie kontroli, kontrola podatkowa może być

wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowane-

mu lub osobie, o której mowa w art. 281a,  albo osobie wy-

mienionej w art. 284 § 2.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1,  kontrolowanemu  lub

osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej

w art. 284 § 2 należy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później

niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.”;

8) w art. 285 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez

niego wskazanej w trybie art. 281a albo osób wymienionych w

art. 284 §2, czynności kontrolne dokonywane są w obecności

przywołanego świadka. Czynności kontrolne dotyczące prze-

prowadzenia dowodu z ksiąg, ewidencji, zapisków lub innych

dokumentów nie wymagają obecności świadka.”;

9) w art. 286 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju doku-

mentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządza-

nia z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udo-

kumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej.”;

10) uchyla się art. 288a;

11) art. 289 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 289. § 1. Kontrolowanego lub osobę przez niego wskazaną w

trybie art. 281a albo osobę wymienioną w art. 284 §

2 zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowa-

dzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych

lub z oględzin nie później niż bezpośrednio przed

podjęciem tych czynności.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrolowany lub

osoba przez niego wskazana w trybie art. 281a  albo

osoba wymieniona w art. 284 § 2 są nieobecni, a

okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe

przeprowadzenie dowodu.”;

12) w art. 291 § 4 otrzymuje  brzmienie:

„§ 4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu

kontroli.”.

Art.  26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 55, poz. 578 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966) wprowadza

się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 1. Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębior-

ców usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o

świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) przedsiębiorca – przedsiębiorcę i przedsiębiorcę  zagraniczne-

go w rozumieniu ustawy z dnia ...   o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”;

3) rozdział 2 otrzymuje brzmienie:
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„Rozdział 2

Organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni

Art. 4. 1. Działalność gospodarcza w zakresie organizowania im-

prez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie

klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług tury-

stycznych jest działalnością  regulowaną w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia ... o swobodzie działalności go-

spodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organi-

zatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego

dalej „rejestrem”.

2. Działalnością regulowaną, o której mowa w ust. 1, nie

jest działalność gospodarcza agentów turystycznych, po-

legająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o

świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów

turystyki posiadających wpis do rejestru, lub na rzecz in-

nych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Art. 5. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w

zakresie organizowania imprez turystycznych oraz po-

średniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o

świadczenie usług turystycznych jest obowiązany speł-

niać następujące warunki:

1) zapewniać kierowanie działalnością przedsiębior-

stwa oraz działalnością jego jednostek organizacyj-

nych samodzielnie dokonujących czynności praw-

nych przez osoby:

a) posiadające odpowiednie wykształcenie

i praktykę, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2,

b) niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i

życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz

przeciwko obrotowi gospodarczemu;
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2) zawrzeć:

a) umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczenio-

wej albo

b) umowę ubezpieczenia na rzecz klientów

– w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do

kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub po-

średnik turystyczny wbrew obowiązkowi nie za-

pewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu

wpłat wniesionych przez klientów w razie niewy-

konania zobowiązań umownych;

3) składać wojewodzie oryginały dokumentów potwier-

dzających zawarcie kolejnych umów gwarancji lub

ubezpieczenia, o których mowa w pkt 2, przed

upływem terminu obowiązywania umowy po-

przedniej.

2. Przedsiębiorca będący organizatorem turystyki lub po-

średnikiem turystycznym, który w ramach prowadzonej

działalności jednocześnie działa jako agent turystyczny,

jest obowiązany:

1) prowadzić działalność tylko na rzecz organizatorów

turystyki wpisanych do rejestru;

2) w umowie zawieranej z klientem wskazywać  jed-

noznacznie właściwego organizatora turystyki, któ-

rego reprezentuje;

3) działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej.

3. Obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpie-

czenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy całego

okresu prowadzonej działalności.
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4. Treść gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których

mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje upoważnienie dla woje-

wody lub wskazanej przez niego jednostki do wydawa-

nia dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów

powrotu klienta do kraju.

5. Wojewoda jest uprawniony do występowania na rzecz

klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy

gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczenio-

wej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określo-

nych w treści tych umów.

6. Z sumy określonej w umowie gwarancji bankowej,

umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie ubez-

pieczenia pokrywa się w pierwszej kolejności koszty

sprowadzenia do kraju klientów, o których mowa w ust.

1 pkt 2. Jeżeli pozostała suma gwarancji jest niewystar-

czająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez

klientów, wypłaty obniża się proporcjonalnie do wyso-

kości pozostałej sumy.

Art. 6. 1. Działalnością w zakresie organizowania imprez tury-

stycznych oraz działalnością w zakresie pośrednictwa w

zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, o

której mowa w art. 4 ust. 1, mogą kierować osoby posia-

dające:

1) rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia

wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekono-

mii, zarządzania i marketingu;

2) 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną

szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukoń-

czone studia wyższe inne niż wymienione w pkt 1;

3) 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną

szkołę średnią inną niż wymieniona w pkt 2;
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4) 6 lat praktyki w obsłudze turystów, w pozostałych

przypadkach.

2. Za praktykę w obsłudze turystów, o której mowa w ust.

1, uważa się samodzielne prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie organizowania imprez turystycz-

nych lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadcze-

nie usług turystycznych, kierowanie jednostkami

organizującymi imprezy turystyczne, pracę na stanowi-

skach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem

umów o świadczenie usług turystycznych, samodzielne

przygotowywanie programów imprez turystycznych, a

także wykonywanie zadań przewodnika turystycznego i

pilota wycieczek.

3. Potwierdzeniem praktyki, o której mowa w ust. 2, jest

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go-

spodarczej albo zaświadczenie wydane przez jednostkę

organizacyjną powierzającą zainteresowanemu czynno-

ści przy obsłudze turystów.

Art. 7. 1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest wo-

jewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy,

a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego – wybrany

przez niego wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku przedsiębiorcy  zagranicznego, który

utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia ... o swobodzie

działalności gospodarczej, organem właściwym do pro-

wadzenia rejestru jest wojewoda  właściwy ze względu

na siedzibę oddziału.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsię-

biorcy, zawierający następujące dane:
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1) oznaczenie przedsiębiorcy (firmę), jego siedziby i

adresu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca jest oso-

bą fizyczną – miejsca zamieszkania  i adresu oraz

numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu działalności;

3) określenie zakresu terytorialnego prowadzonej

działalności;

4) wskazanie głównego miejsca wykonywania działal-

ności objętej wpisem do rejestru (zakładu głównego)

oraz oddziałów;

5) imiona i nazwiska  osób upoważnionych do kiero-

wania działalnością przedsiębiorstwa oraz działalno-

ścią jego oddziałów.

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy, o

której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz oświadczenie na-

stępującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-

szywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Ko-

deksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru orga-

nizatorów turystyki i pośredników turystycznych są

kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności w zakresie organizowania imprez tury-

stycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów

w zawieraniu umów o świadczenie usług tury-

stycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia

1997 r. o usługach turystycznych”.

5. Oświadczenie powinno również zawierać:
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1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadcze-

nia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i na-

zwiska oraz pełnionej funkcji.

6. Wpis do rejestru obejmuje dane, określone w ust.

3.

7. Rejestr może być prowadzony w systemie infor-

matycznym.

Art. 8. 1. Wojewoda przesyła kopię zaświadczenia o wpisie

do rejestru oraz kopie dokumentów, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, ministrowi właściwe-

mu do spraw turystyki.

2. Minister właściwy do spraw turystyki, na podsta-

wie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1,

prowadzi Centralną Ewidencję Organizatorów

Turystyki i Pośredników Turystycznych, zwaną

dalej „Ewidencją”.

3. Wpisu do Ewidencji, o której mowa w ust. 2, do-

konuje się z urzędu, na podstawie kopii doku-

mentów, o których mowa w ust. 1.

4. W ramach Ewidencji prowadzi się także wykaz

przedsiębiorców oraz wykaz obejmujący imiona i

nazwiska oraz numery PESEL osób kierujących

działalnością przedsiębiorstwa w imieniu przed-

siębiorców, których wykreślono z rejestru lub któ-

rzy prowadzili działalność bez uzyskania wpisu

do rejestru, wraz ze wskazaniem terminu, w któ-

rym upływają 3 lata od dnia wykreślenia wpisu w
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rejestrze lub od dnia uprawomocnienia się decyzji

właściwego wojewody o stwierdzeniu prowadze-

nia działalności bez wpisu do rejestru.

5. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze

rozporządzenia, określa organizację, szczegółowy

sposób prowadzenia Ewidencji oraz tryb udziela-

nia informacji o danych objętych wpisem,

uwzględniając w szczególności dokumenty i da-

ne, na podstawie których dokonuje się wpisu do

ewidencji.

6. Wojewoda udziela informacji o danych zawartych

w rejestrze działalności regulowanej na zasadach

ustalonych dla Ewidencji.

Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw turystyki oraz woje-

woda są upoważnieni do kontroli prowadzonej

przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w

zakresie:

1) zgodności ze stanem faktycznym danych

zawartych w oświadczeniu;

2) zgodności prowadzonej działalności

z uzyskanym wpisem do rejestru;

3) przestrzegania warunków wykonywania

działalności gospodarczej określonych usta-

wą;

4) zgodności prowadzonej działalności gospo-

darczej z zawartymi umowami agencyjnymi;

5) przestrzegania przez przedsiębiorców, dają-

cych zlecenie agentom, warunków wykony-

wania działalności gospodarczej określonych

ustawą.
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2. W razie stwierdzenia przez ministra właściwego

do spraw turystyki w wyniku kontroli, o której

mowa w ust. 1,  uchybień w sposobie prowadze-

nia działalności gospodarczej, występuje on do

właściwego wojewody o podjęcie stosownych

działań.

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finanso-

wych, w drodze rozporządzenia, uwzględniając

zakres i rodzaj działalności prowadzonej przez

organizatorów turystyki i pośredników turystycz-

nych, określa minimalną wysokość sumy gwaran-

cji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finanso-
wych w porozumieniu z ministrem  właściwym
do spraw turystyki, po zasięgnięciu opinii Polskiej
Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obo-
wiązkowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
lit. b, termin powstania obowiązku ubezpieczenia
oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w
szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanej
działalności oraz jej zakres.

Art. 10a. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania
działalności jest:

1) zawieranie umów z klientami bez uprzedniego
zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2;

2) nieprzedłożenie wojewodzie oryginału doku-
mentu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

3) niedopełnienie obowiązków określonych
w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 i art. 16a;
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4) powierzenie przez organizatora turystyki wy-
konywania zadań przewodnika turystycznego
lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej lub
nieposiadającej znajomości języka, o którym
mowa w art. 31, albo nieposiadającej aktualne-
go zaświadczenia lekarskiego o braku prze-
ciwwskazań do wykonywania zadań przewod-
nika turystycznego lub pilota wycieczek,
wydanego zgodnie z przepisami wymienionymi
w art. 23 ust. 1;

5) używanie oraz powoływanie się na posiadany
wpis do rejestru, w celu wprowadzenia w błąd
klientów co do rzeczywistego charakteru pro-
wadzonej przez siebie działalności, przy pro-
wadzeniu sprzedaży prawa do korzystania
z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w 
oznaczonym czasie w każdym roku;

6) prowadzenie działalności poza zakresem tery-

torialnym określonym we wniosku.

Art. 10b. Przedsiębiorcę występującego wobec klientów jako

agent turystyczny, który:

1) w umowach zawieranych z klientami nie wska-

zuje jednoznacznie właściwego organizatora

turystyki, którego reprezentuje, lub

2) działa jako agent organizatora turystyki, który

nie jest uprawniony do zawierania umów

z klientami na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, lub

3) działa bez ważnej umowy agencyjnej lub prze-

kracza jej zakres

– uznaje się za organizatora turystyki wykonującego

działalność bez wymaganego wpisu do rejestru działalno-
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ści organizatorów turystyki i pośredników turystycz-

nych.”;

4) w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, o którym

mowa w art. 4 ust 1, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w je-

go imieniu umowę podpisała,”;

5) uchyla się  art. 15;

6) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizatorzy turystyki, podlegający obowiązkowi uzyskania

wpisu w rejestrze, organizujący wycieczki w kraju i za granicą,

w których uczestniczy co najmniej 10 osób realizujących

wspólny program, są obowiązani, jeżeli umowa nie stanowi ina-

czej, zapewnić uczestnikom opiekę osób posiadających upraw-

nienia:

1) przewodnika turystycznego – dla wycieczek w kraju;

2) pilota wycieczek – dla wycieczek w kraju, z wyjątkiem wy-

magających udziału przewodnika turystycznego zgodnie z

art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz dla wycieczek za granicą.”;

7) po art. 51a dodaje się art. 51b w brzmieniu:

„Art. 51b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie

stosuje się przepisy ustawy z dnia ... o swobodzie

działalności gospodarczej.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem

z zagranicą usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące

zmiany:

1) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą”;
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2) uchyla się art. 23;

3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami wydaje po-

zwolenia na dokonywanie obrotu usługami z zagranicą, jeżeli

ustanowiono wykaz zgodnie z art. 24 ust. 2.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn.  zm.23)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 89:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inspektor kontroli Zakładu wszczyna kontrolę u płatnika skła-

dek po okazaniu legitymacji służbowej i po doręczeniu upoważ-

nienia do przeprowadzenia kontroli.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać co

najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie jednostki organizacyjnej Zakładu;

3) datę i miejsce wystawienia;

4) imię i nazwisko inspektora kontroli Zakładu oraz numer je-

go legitymacji służbowej;

5) oznaczenie kontrolowanego płatnika składek;

6) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanego

terminu zakończenia kontroli;

7) zakres przedmiotowy kontroli;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zaj-

mowanego stanowiska lub funkcji;
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9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego płat-

nika składek.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Datą wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia kontrolowanemu

płatnikowi składek upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 3. W przypadku nieobecności płatnika składek kontrola może być

wszczęta po okazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1,

osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia

spraw płatnika składek. Z czynności tych sporządza się protokół

i doręcza niezwłocznie płatnikowi składek.”;

2) w art. 91 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) czas trwania kontroli z określeniem daty wszczęcia

i zakończenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w

kontroli,”,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) adnotacje o wpisie do książki kontroli.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U.

Nr 83, poz. 930, z późn. zm.24)) art. 106d otrzymuje brzmienie:

„Art. 106d. Kto prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kup-

nie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie

w ich kupnie i sprzedaży bez wpisu do rejestru działalno-

ści kantorowej lub wbrew obowiązującym przepisom,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, albo ka-

rze pozbawienia wolności do roku, albo obu tym karom

łącznie.”.
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Art. 30. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86,

poz. 960, z późn. zm.25)) w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy – Część II Czynności

urzędowe oraz Część IV Zezwolenia otrzymują brzmienie określone w załączniku do ni-

niejszej ustawy.

Art. 31. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Działalność gospodarcza w

zakresie prowadzenia przedsiębiorstw składowych”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia

przedsiębiorstwa składowego jest działalnością regu-

lowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia.... o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr ... ,

poz. ... ) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przed-

siębiorstw składowych, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Przedsiębiorstwo składowe może prowadzić przed-

siębiorca:

1) będący osobą fizyczną, spółką jawną, spółką

komandytową, spółką komandytowo-akcyjną,

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spół-

ką akcyjną, przedsiębiorstwem państwowym al-

bo spółdzielnią;

2) w stosunku do którego lub podmiotu dominują-

cemu wobec przedsiębiorcy nie ogłoszono upa-

dłości lub nie otwarto wobec niego likwidacji;

3) posiadający magazyny, pomieszczenia

i urządzenia techniczne spełniające warunki

określone w przepisach wydanych na podstawie
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ust. 4 i 5, zapewniające prawidłowe przechowy-

wanie oraz dokonywanie czynności konserwa-

cyjnych rzeczy złożonych na skład oraz, w przy-

padku towarów rolnych, odpowiednio

wyposażone laboratorium;

 4) posiadający regulamin przedsiębiorstwa składo-

wego.

3. Działalnością przedsiębiorcy mogą kierować osoby,

które nie są skazane prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko doku-

mentom, za przestępstwo gospodarcze, za fałszowanie

pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędo-

wych, znaków towarowych, przestępstwo skarbowe

oraz za przestępstwa określone w przepisach prawa o

publicznym obrocie papierami wartościowymi lub za

przestępstwa określone w ustawie.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może okre-

ślić, w drodze rozporządzenia, szczególne warunki

techniczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu

przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład

towary przemysłowe. Rozporządzenie określi rodzaj

pomieszczeń i urządzeń technicznych, które mogą być

wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw skła-

dowych przyjmujących na skład towary przemysłowe,

z uwzględnieniem rodzaju i ilości rzeczy złożonych

na skład.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi,

w drodze rozporządzenia, szczególne warunki tech-

niczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu

przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład

towary rolne. Rozporządzenie określi rodzaj pomiesz-



118

czeń i urządzeń technicznych, które mogą być wyko-

rzystywane w działalności przedsiębiorstw składo-

wych przyjmujących na skład towary rolne,

z uwzględnieniem rodzaju i ilości rzeczy złożonych

na skład.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Organem prowadzącym rejestr jest, w przypadku:

1) przedsiębiorców przyjmujących na skład towary prze-

mysłowe – minister właściwy do spraw gospodarki;

2) przedsiębiorców przyjmujących na skład towary rolne –

minister właściwy do spraw rynków rolnych.”;

4) uchyla się art. 5;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) nazwę domu składowego, jego siedzibę i adres, dane

osobowe członków zarządu, rady nadzorczej, komisji

rewizyjnej, o ile jest przewidziana, jak również in-

nych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez

przedsiębiorstwo, spółkę lub spółdzielnię prowadze-

nia przedsiębiorstwa składowego lub będą nim kie-

rować, a w odniesieniu do spółki jawnej i  półki ko-

mandytowej – dane osobowe wspólników;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP);

3) informacje o podmiotach dominujących i zależnych

wobec wnioskodawcy;

4) informacje o wysokości kapitału własnego (funduszy

własnych), ze wskazaniem źródeł jego pochodzenia;
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5) adresy miejsc, w których będzie prowadzone przed-

siębiorstwo składowe wraz ze wskazaniem pomiesz-

czeń i ich pojemności lub powierzchni;

6) rodzaj towarów przemysłowych lub szczegółowy

wykaz towarów rolnych przewidzianych do przyj-

mowania na skład;

7)  nazwę i adres banku domicylowego;

8) datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnio-

nych do składania oświadczeń woli w  imieniu domu

składowego.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębior-

ca składa oświadczenie następującej treści: „Świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-

czenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego

oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed-

siębiorstw składowych są kompletne i zgodne z

prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania dzia-

łalności gospodarczej w zakresie prowadzenia przed-

siębiorstwa składowego, określone w ustawie z dnia

16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o

zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania

cywilnego i innych ustaw.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
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3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przed-

siębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz peł-

nionej funkcji.”;

6) uchyla się art. 7-9;

7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) nazwa (firma) i siedziba domu składowego,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP),

3) adresy miejsc, w których jest prowadzone przed-

siębiorstwo składowe, wraz ze wskazaniem po-

mieszczeń i ich pojemności lub powierzchni,

4) wskazanie rodzajów towarów przemysłowych lub

szczegółowy wykaz towarów rolnych przewidzia-

nych do przyjmowania na skład,

5) nazwa i adres banku domicylowego,

6) informacja o karach pieniężnych nałożonych na

dom składowy,

7) data dokonania wpisu.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

3. Dokonanie wpisu do rejestru podlega stałej opłacie

w wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro, ustalo-

nej na dzień złożenia oświadczenia, przy zastosowaniu

średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy

Bank Polski. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

4. Informacje zawarte w rejestrze są jawne.
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5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia o

wpisie do rejestru wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ja-

kości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właści-

wego ze względu na siedzibę prowadzenia przedsiębiorstwa

składowego oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych.

6. Właściwy minister prowadzący rejestr wydaje z urzędu za-

świadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru po otrzymaniu

opłaty, o której mowa w ust. 3, lub zaświadczenie o zmianie

wpisu do rejestru.”;

8) w art.14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli w trakcie kontroli zostanie ujawnione naruszenie przepi-

sów prawa, przekroczenie zakresu działalności objętej wpisem

do rejestru, zasad uczciwego obrotu lub interesów składających,

minister, po otrzymaniu protokołu kontroli, może wszcząć po-

stępowanie w celu wydania decyzji na podstawie art. 16.”;

9) art.15 otrzymuje brzmienie:

„Art.15. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy mini-

ster wydał decyzję, na mocy której nałożył na dom składo-

wy karę pieniężną lub wydał decyzję o zakazie prowadzenia

przez dom składowy działalności objętej wpisem do reje-

stru, kosztami kontroli obciąża się dom składowy.”;

10) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art.16. 1. W przypadku gdy dom składowy narusza przepisy pra-

wa, przekracza zakres działalności określonej we wpisie

do rejestru, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub

narusza interesy składających, właściwy minister może

podjąć decyzję o nałożeniu kary pieniężnej do wysoko-

ści 100 000 zł, mając na   uwadze stopień zagrożenia

bezpieczeństwa obrotu.
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2. W przypadku gdy dom składowy, pomimo nałożenia

kary na podstawie przepisu ust. 1, nadal narusza przepi-

sy prawa, przekracza zakres działalności określonej we

wpisie do rejestru, nie przestrzega zasad uczciwego ob-

rotu lub narusza interesy składających, właściwy mini-

ster podejmuje decyzję o zakazie wykonywania przez

dom składowy działalności objętej wpisem do rejestru.

3. Właściwy minister może podjąć decyzję o zakazie wy-

konywania przez dom składowy działalności objętej

wpisem do rejestru w każdym przypadku, gdy narusze-

nie prawa przez dom składowy jest wynikiem działania

osób kierujących działalnością przedsiębiorstwa skła-

dowego wyczerpującego znamiona przestępstwa prze-

ciwko mieniu, bezpieczeństwu obrotu gospodarczego

lub przestępstwa określonego przepisami ustawy.

4. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1-3, następuje

po przeprowadzeniu   rozprawy.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1-3, podlega ogłoszeniu

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt domu

składowego. Właściwy minister może nakazać podanie

decyzji do publicznej wiadomości, w sposób zwycza-

jowo przyjęty na terenie objętym działaniem domu

składowego, obciążając dom składowy kosztami tego

ogłoszenia.”;

11) uchyla się art.17;

12) w art. 18:  

a)   w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5) sposób ogłaszania zmian regulaminu przedsiębiorstwa

składowego, w tym taryfy składowego oraz ulg taryfo-

wych.”,

– uchyla się pkt  6,

b) uchyla się ust. 3 i 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prawo używania w nazwie przedsiębiorcy wyrazów “dom

składowy” przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy

uzyskali wpis do rejestru.”;

13) w art. 19 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) niezwłocznego informowania właściwego ministra

o wszelkich zmianach w zakresie danych zawartych we

wniosku o wpis do rejestru,”,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli jest osobą fizycz-

ną.”;

14) w art. 62 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkostwo w funduszu ustaje z dniem wydania decyzji

o zakazie wykonywania przez dom składowy działalności obję-

tej wpisem do rejestru lub z dniem wykreślenia wpisu z reje-

stru.”;

15) art. 67 otrzymuje brzmienie:

„Art. 67. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru prowadzi przed-

siębiorstwo składowe albo w sposób grożący bezpieczeń-

stwu obrotu gospodarczego przekracza zakres działalności

określonej we wpisie do rejestru, podlega grzywnie, karze

ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności

do lat 2.”.
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Art. 32. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr

11, poz. 86 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774) wprowadza się następujące zmiany:

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

„3) tor wyścigowy – miejsce spełniające warunki techniczne nie-

zbędne do przeprowadzania wyścigów konnych,

 4) organizator wyścigów konnych – podmiot, który został wpisany

do rejestru działalności regulowanej w zakresie organizowania

wyścigów konnych,”;

2) w art. 5 w ust 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów doty-

czących wyścigów konnych,”,

b)  uchyla się pkt 4;

3) w art. 11:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatorów wyści-

gów konnych,”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego,

mając na uwadze rodzaj wyścigów i liczbę przeprowadza-

nych gonitw.”;

4) w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opłata wnoszona przez organizatora wyścigów konnych za wpis

do rejestru organizatorów wyścigów konnych,”;

5) art. 16 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 16. 1. Działalność gospodarcza w zakresie organizowania wy-

ścigów konnych jest działalnością regulowaną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia ... o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej (Dz. U. Nr ...., poz. ...) i wymaga

wpisu do rejestru organizatorów wyścigów konnych,

zwanego dalej „rejestrem”.

2. Rejestr prowadzi Prezes.

3. Działalność w zakresie organizowania wyścigów kon-

nych może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada tor wyścigowy, spełniający wymagane wa-

runki techniczne;

2) posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego

przeprowadzania wyścigów konnych;

3) posiada zatwierdzone plany gonitw, o których mo-

wa w art. 20.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby albo miej-

sca zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP);

3) wskazanie lokalizacji toru wyścigowego, uzgod-

nionej z właściwymi organami;

4) wskazanie zabezpieczenia finansowego dla właści-

wego przeprowadzania wyścigów konnych oraz

wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapi-

tału;

5) określenie rodzaju gonitw, które mają być przepro-

wadzane oraz planowanej ich liczby w ciągu roku;
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6) opis urządzeń technicznych toru wyścigowego;

7) planowany termin rozpoczęcia działalności.

5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie

następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności kar-

nej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z

art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organi-

zatorów wyścigów konnych są kompletne  i zgodne

z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie organizowa-

nia wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia

18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.”.

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę albo adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadcze-

nia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i na-

zwiska oraz pełnionej funkcji.

7. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) kolejny numer wpisu;

2) firma przedsiębiorcy, jego siedziba albo adres;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewi-

dencji działalności gospodarczej oraz numer

identyfikacji podatkowej (NIP);

4) wskazanie lokalizacji toru wyścigowego, uzgod-

nionej z właściwymi organami;
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5) data dokonania wpisu.

 8. Rejestr może być prowadzony w systemie infor-

matycznym.”;

6) uchyla się art. 17-18;

7) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania

działalności objętej wpisem, przedsiębiorcy przysługuje

odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.”;

8) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale

stosuje się przepisy ustawy z dnia..... o swobodzie

działalności gospodarczej.”;

9) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto organizuje wyścigi konne bez wymaganego wpisu do reje-

stru podlega grzywnie.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz

wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 oraz z 2002 r. Nr 166, poz.

1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3-7 otrzymują brzmienie:

„Art. 3. 1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu, oczysz-

czania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego

jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. Nr ...., poz. ...) i wymaga wpisu do rejestru

podmiotów wykonujących działalność w zakresie wy-

robu i przetwarzania alkoholu etylowego.

2. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyro-

bów tytoniowych jest działalnością regulowaną w ro-
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zumieniu przepisów ustawy z dnia ...  o swobodzie

działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru

producentów wyrobów tytoniowych.

3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w

zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadnia-

nia alkoholu etylowego albo wykonujący działalność

gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytonio-

wych jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący

w szczególności określenie:

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do

badań jakościowych,

b) metody badań,

c) sposobu postępowania z produktami nieodpo-

wiadającymi wymaganiom jakościowym;

2) dysponować planem zakładu obejmującym

w szczególności pomieszczenia produkcyjne, ma-

gazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produktów

gotowych,

c) stanowisk pracy;

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jako-

ści;

4) zagospodarować wywar powstały przy produkcji

alkoholu etylowego na cele paszowe lub inne  cele

rolnicze albo go utylizować, w przypadku przed-

siębiorców prowadzących wyrób alkoholu etylo-

wego;
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5) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w

których będzie wykonywana działalność gospodar-

cza.

4. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przezna-

czone do wykonywania działalności gospodarczej w

zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinny spełniać

wymagania określone w przepisach o ochronie prze-

ciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

5. Działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alko-

holu etylowego oraz produkcji wyrobów tytoniowych

może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany

za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności do-

kumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego

osobą prawną – którego członek zarządu nie był karany

za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności do-

kumentów.

Art. 4. Organem prowadzącym rejestry, o których mowa w art. 3

ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw rynków rolnych,

zwany dalej „organem prowadzącym rejestry”.

Art. 5. 1. Wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i   2,

dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

2. Wniosek o wpis do rejestrów zawiera następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodar-

czej, która będzie wykonywana;
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5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działal-

ności gospodarczej;

6) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia

wniosku:

a) nie zalega z należnościami wobec skarbu pań-

stwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

b) nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i

wiarygodności dokumentów,

c) posiada zaświadczenia komendanta powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego in-

spektora sanitarnego oraz wojewódzkiego in-

spektora ochrony środowiska stwierdzające, że

obiekty budowlane i urządzenia techniczne prze-

znaczone do wykonywania działalności gospo-

darczej objętej wnioskiem spełniają wymagania

określone w przepisach o ochronie przeciwpoża-

rowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów

wykonujących działalność w zakresie wyrobu i

przetwarzania alkoholu etylowego przedsiębiorca

składa oświadczenie następującej treści: „Świado-

my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywe-

go oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu

karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

podmiotów wykonujących działalność w zakre-

sie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

są kompletne i zgodne z prawdą;
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2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu,

oczyszczania, skażania lub odwadniania alko-

holu etylowego, określone w ustawie z dnia 2

marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego

oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.”.

4. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru producentów

wyrobów tytoniowych przedsiębiorca składa

oświadczenie następującej treści: „Świadomy od-

powiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia wynikającej z art.  233 § 6 Kodeksu

karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

producentów wyrobów tytoniowych są kom-

pletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie wytwa-

rzania wyrobów tytoniowych, określone w

ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alko-

holu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów

tytoniowych.”.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, powin-

ny również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadcze-

nia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i   na-

zwiska oraz pełnionej funkcji.
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Art. 6. 1. Wpisowi do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2,

podlegają następujące dane:

1) kolejny numer wpisu;

2) firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodar-

czej objętej wpisem;

4) określenie miejsca lub miejsc prowadzenia działalno-

ści gospodarczej;

5) data dokonania wpisu.

2. Rejestry mogą być prowadzone w systemie informatycz-

nym.

3. Informacje zawarte w rejestrach są jawne.

4. Organ prowadzący rejestry wydaje z urzędu zaświadcze-

nie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o

zmianie wpisu w rejestrze.

Art. 7. Organ prowadzący rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i

2, wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębior-

cę działalności w przypadkach określonych w przepisach

ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej oraz

w przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika na-

czelnika urzędu celnego, w trybie i na zasadach określonych

w przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu

podatkowego.”;

2) w art. 8:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności go-

spodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub
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odwadniania alkoholu etylowego albo wytwarzania wyro-

bów tytoniowych przedsiębiorca jest obowiązany zawiado-

mić o tym, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykony-

wania działalności gospodarczej, organ prowadzący

rejestry.”;

3) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Kto będąc wpisanym do rejestrów, o których mowa w

art. 3 ust. 1 i 2:

1) nie wdrożył systemu kontroli wewnętrznej, nie dys-

ponuje planem zakładu lub nie wyznaczył osoby

odpowiedzialnej za kontrolę jakości;

2) nie zawiadomił organu prowadzącego rejestry o za-

kończeniu działalności gospodarczej określonej we

wpisie w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej

działalności

– podlega grzywnie.”;

4) art. 12a otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których

mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, skaża, oczyszcza

lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyro-

by tytoniowe

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo

pozbawienia wolności do roku.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli

czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów

tytoniowych znacznej wartości

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-

zbawienia wolności do lat 2.”.
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Art. 34. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.

984) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności

gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),”;

2) po art. 17 dodaje się art. 17a-17c w brzmieniu:

„Art.17a. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwole-

nia wójt (burmistrz, prezydent miasta) może:

1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym

terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakują-

cej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono

warunki określone przepisami ustawy, wymagane

do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę

lub zbiorowego odprowadzania ścieków;

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów poda-

nych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu

stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania dzia-

łalności objętej zezwoleniem.

Art. 17b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udziele-

nia zezwolenia lub może ograniczyć jego zakres w sto-

sunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:

1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanali-

zacyjne nie spełnia warunków wykonywania

działalności objętej zezwoleniem określonych w

ustawie;

2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpie-

czeństwa państwa;
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3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

lub zagrożenie środowiska naturalnego;

4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie prze-

pisów o zamówieniach publicznych zawarta zo-

stała przez gminę umowa na prowadzenie zbio-

rowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego od-

prowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem

wodociągowo-kanalizacyjnym;

5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego

odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowo-

ści prawnej.

Art. 17c. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ubie-

gające się o zezwolenie w zakresie zbiorowego za-

opatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania

ścieków może wystąpić do wójta (burmistrza, prezy-

denta miasta) o przyrzeczenie wydania zezwolenia,

zwane dalej „promesą”.

 2. W promesie wójt (burmistrz, prezydent miasta) może

uzależnić udzielenie zezwolenia od spełnienia wa-

runków wykonywania działalności objętej zezwole-

niem.

3. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się

przepisy dotyczące udzielania zezwolenia.

4. W promesie ustala się okres jej ważności z tym, że

nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.”;

3) po art. 18 dodaje się art. 18a-18e w brzmieniu:

Art. 18a. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) cofa zezwolenie w

przypadku gdy:
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1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyj-

nemu wykonywania działalności gospodarczej

objętej zezwoleniem;

2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

przestało spełniać warunki określone przepisami

prawa, wymagane do prowadzenia działalności

określonej w zezwoleniu;

3) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

nie usunęło, w wyznaczonym przez wójta (bur-

mistrza, prezydenta miasta) terminie, stanu fak-

tycznego lub prawnego niezgodnego z przepi-

sami prawa regulującymi działalność

gospodarczą objętą zezwoleniem.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może cofnąć ze-

zwolenie w przypadku gdy:

1) przepisy odrębne tak stanowią;

2) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania lub

zaprzestał wykonywania działalności określonej

w zezwoleniu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, któ-

remu cofnięto zezwolenie z przyczyn, o których

mowa w ust. 1 pkt 1, może ponownie wystąpić z

wnioskiem o udzielenie zezwolenia w takim samym

zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia

wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Art. 18b.  1. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

2. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na

wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego.
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Art.  18c. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zo-

bowiązane niezwłocznie zgłaszać wójtowi (burmi-

strzowi, prezydentowi miasta) wszelkie zmiany danych

określonych w zezwoleniu.

Art.  18d. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie

zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta (burmi-

strza, prezydenta miasta).

Art. 18e. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do

kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności

wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie

upoważnienia wydanego przez wójta (burmistrza, pre-

zydenta miasta).

3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są upraw-

nione w szczególności do:

1) wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego w dniach i godzinach, w których

jest lub powinna być wykonywana działalność

objęta zezwoleniem;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okaza-

nia dokumentów lub innych nośników informacji

oraz udostępniania danych mających związek z

przedmiotem kontroli.

4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie

w obecności osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub

osoby upoważnionej do reprezentowania go podczas

kontroli.
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5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić

do dokonywania kontroli, o której mowa w ust.1, in-

ny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli

danego rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-4  sto-

suje się odpowiednio.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności go-

spodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 67,

poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036)

wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 5;

2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, o której

mowa w art. 6 ust. 1, zwanej dalej „koncesją”, udziela , odma-

wia udzielenia, zmienia, cofa lub ogranicza jej zakres, w dro-

dze decyzji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany

dalej „organem koncesyjnym.”;

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

„1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby lub adresu za-

mieszkania i wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podat-

kowej (NIP);

3) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na

którą ma być udzielona koncesja;

4) wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja;

5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności;
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6) dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust.

1 pkt 1, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w

art. 8 ust. 1 pkt 2, członków organu zarządzającego przed-

siębiorcy, prokurentów i pełnomocników, zawierające

imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,

numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywa-

telstwo innego państwa serię i numer paszportu, adresy

zameldowania na pobyt stały i czasowy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca jest

obowiązany dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

1) potwierdzające posiadane wykształcenie i przygotowanie

zawodowe osób, o których mowa w art. 8 ust. 1;

2) określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności

statut lub umowę spółki alb inny przewidziany przepisami

prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności go-

spodarczej i organizacji przedsiębiorcy;

3) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działal-

ności gospodarczej;

4) oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w art. 8

ust. 1 pkt 2, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu

pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość znacz-

nych pakietów akcji w rozumieniu rozdziału 9 ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie pa-

pierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i

Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 54, poz. 424, Nr 84,

poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223,

poz. 2216) posiadanych przez udziałowców lub akcjo-

nariuszy;
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6) zaświadczenia o niekaralności osób wymienionych w art.

8 ust. 1 pkt 1 i 2 za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo lub wykroczenie skarbowe i oświadczenia

tych osób, że nie są prowadzone przeciwko nim postępo-

wania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g;

7) odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego

Rejestru Sądowego;

8) orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak

przeciwwskazań do wykonywania lub kierowania działal-

nością gospodarczą, określoną w koncesji;

9) opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2;

10) zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwier-

dzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne

przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej

spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach

o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie śro-

dowiska.”;

4) w art. 14:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji po-

datkowej (NIP),”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koncesja udzielana jest na czas oznaczony nie krótszy

niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.”;

5) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, ogranicza jej

zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo od-

mawia zmiany koncesji, gdy przedsiębiorca nie spełnia okre-

ślonych w ustawie warunków wykonywania działalności go-

spodarczej objętej koncesją.”;

6) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17.  1. Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące

przedsiębiorcy wykonywania działalności go-

spodarczej objętej koncesją;

2) przedsiębiorca nie podjął, w terminie 6 miesięcy

od dnia udzielenia koncesji lub od planowanej

daty rozpoczęcia wykonywania działalności go-

spodarczej, działalności objętej koncesją,  mimo

wezwania organu koncesyjnego, lub trwale za-

przestał wykonywania działalności gospodarczej

objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej za-

kres, w przypadku gdy przedsiębiorca:

1) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu fak-

tycznego lub prawnego niezgodnego

z warunkami określonymi w koncesji lub

z przepisami regulującymi działalność gospo-

darczą objętą koncesją;

2) rażąco narusza warunki określone w koncesji

lub inne warunki wykonywania koncesjonowa-

nej działalności gospodarczej, określone przepi-

sami prawa, a w szczególności:

a) przestał spełniać warunki określone w art. 8

ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1,
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b) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli

przez uprawnione organy,

c) nie przedstawił aktualnego orzeczenia le-

karskiego i psychologicznego, o którym

mowa w   art. 11 ust. 2.

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić

jej zakres:

1) ze względu na zagrożenie obronności

i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa

obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości

przedsiębiorcy;

2) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych

w ustawie warunków wykonywania działalności

gospodarczej objętej koncesją.”;

7)  po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. W sprawach nieregulowanych w ustawie stosuje się

przepisy ustawy z dnia ... o swobodzie działalności go-

spodarczej (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”.

Art. 36. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z

2002 r. Nr 12, poz. 110 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) wprowadza

się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ... o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz.U. Nr ..., poz. ...) i wyma-

ga uzyskania wpisu w rejestrze działalności detektywi-

stycznej, zwanego dalej „rejestrem”.”;
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2) art. 15-20 otrzymują brzmienie:

„Art.  15. Przedsiębiorca może wykonywać działalność,  o której

mowa w art. 3, jeżeli:

1) posiada licencję:

a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego

pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy

będącego osobą fizyczną,

b) co najmniej jedna osoba uprawiona do repre-

zentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik

ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowa-

nia działalnością detektywistyczną – w przy-

padku przedsiębiorcy niebędącego osobą fi-

zyczną;

2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacal-

nych Krajowego Rejestru Sądowego;

3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład

organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustano-

wieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębior-

ca będący osobą fizyczną nie byli karani za prze-

stępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa

skarbowe;

4) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art.

24 ust. 1.

Art. 16. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek

przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące

dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy (firmę) i jego siedziby,

a także jego adres;



144

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fi-

zyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego

ustanowienia, w przypadku przedsiębiorcy niebę-

dącego osobą fizyczną  – członków organu zarzą-

dzającego przedsiębiorcy, prokurentów  i pełno-

mocników ustanowionych do kierowania

wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób

posiadających licencje i numeru licencji;

5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadcze-

nie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynika-

jącej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

działalności detektywistycznej są kompletne

i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności w zakresie usług detektywistycznych,

określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usłu-

gach detektywistycznych.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska

oraz pełnionej funkcji.
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Art. 17. 1. Organem prowadzącym rejestr  jest minister właściwy

do spraw wewnętrznych.

 2. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświad-

czenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadcze-

nie o zmianie wpisu w rejestrze.

Art. 18. 1. Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.

 2. Rejestr  może być prowadzony w systemie informa-

tycznym.

3. Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chro-

nologicznym wnioski, oświadczenia oraz inne doku-

menty.

Art. 19. 1. Wykreślenie wpisu do rejestru polega na podkreśleniu

tego wpisu czerwoną linią.

 2. Częściowe wykreślenie wpisu do rejestru polega na

podkreśleniu czerwoną linią tej części wpisu, która

podlega wykreśleniu.

 3. Niedopuszczalne jest usuwanie lub zamazywanie tek-

stu w księdze ewidencyjnej.

 4. Omyłki w treści wpisu prostuje się przez przekreślenie

czarną linią błędnego tekstu lub przez przekreślenie i

wpisanie pomiędzy liniami właściwego tekstu w miej-

sce przekreślonego.

 5. W przypadku gdy omyłka polega na podkreśleniu

wpisu czerwoną linią prostuje się ją przez ponowne

wpisanie tekstu podkreślonego.

 6. Zapis o dokonanym sprostowaniu zamieszcza się na

końcu treści wpisu przed podpisem pracownika doko-

nującego zmian.

Art.  20. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
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1) numer i data wniosku o wpis do rejestru;

2) oznaczenie przedsiębiorcy (firmę) i jego siedziba, a

także adres;

3) dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsię-

biorcy ze wskazaniem osób posiadających licencje, o

których mowa w art. 15 ust. 1, oraz numer licencji;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębior-

cy;

5) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w

rejestrze przedsiębiorców;

6) adres stałego miejsca wykonywania działalności;

7) data dokonania wpisu do rejestru;

8) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracow-

nika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czy-

telny podpis.”;

3) uchyla się art. 21 i 22;

4) w art. 23 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

5) uchyla się art. 26;

6) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywi-

stycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do

przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej

w zakresie usług detektywistycznych inny organ

państwowy wyspecjalizowany w kontroli danego ro-

dzaju działalności.”;

7) art. 28 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 28. W sprawach działalności w zakresie usług detektywi-

stycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje się

przepisy ustawy z dnia .... o swobodzie działalności go-

spodarczej.”;

8) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycz-

nych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie,

karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolno-

ści do lat 2.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.

Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.26)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 24 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia… o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr …, poz.

…),”;

2) w art. 2 pkt 43 otrzymuje brzmienie:

„43) wytwórcą – jest przedsiębiorca w rozumieniu   przepisów

ustawy z dnia… o swobodzie działalności gospodarczej, któ-

ry na podstawie zezwolenia wydanego przez upoważniony

organ wykonuje co najmniej jedno z działań wymienionych w

pkt 42,”;

3) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Przepisy ogólne w sprawie działalności objętych zezwoleniami

Art. 37a. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwole-

nia organ zezwalający:

1) wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia,

w wyznaczonym terminie, brakującej dokumen-



148

tacji poświadczającej, że spełnia on warunki

określone przepisami prawa, wymagane do wy-

konywania określonej działalności gospodarczej;

2) może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów

podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w

celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia wa-

runki wykonywania działalności gospodarczej

objętej zezwoleniem.

Art. 37b. 1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność

gospodarczą w dziedzinie podlegającej zezwoleniu,

może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwo-

lenia, zwane dalej "promesą". W promesie można

uzależnić udzielenie zezwolenia od spełnienia wa-

runków wykonywania działalności gospodarczej

objętej zezwoleniem.

2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się

przepisy dotyczące udzielenia zezwoleń, określo-

nych przepisami ustawy.

3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że

nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.

4. W okresie ważności promesy nie można odmówić

udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalno-

ści gospodarczej określonej w promesie, chyba że:

1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku

o udzielenie promesy, albo

2) wnioskodawca nie spełnił wszystkich warun-

ków podanych w promesie, albo

3) wnioskodawca nie spełnia warunków wykony-

wania działalności objętej zezwoleniem albo
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4) jest to uzasadnione zagrożeniem obronności

lub bezpieczeństwa państwa lub innego waż-

nego interesu publicznego.

Art. 37c. 1. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

2. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony

na wniosek przedsiębiorcy.

Art. 37d. 1. Organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku

gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące-

przedsiębiorcy wykonywania działalności go-

spodarczej objętej zezwoleniem;

2) przedsiębiorca przestał spełniać warunki okre-

ślone przepisami prawa, wymagane do prowa-

dzenia działalności gospodarczej określonej w

zezwoleniu;

3) przedsiębiorca nie usunął, w wyznaczonym

przez organ wydający zezwolenie terminie,

stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego

z przepisami prawa regulującymi działalność

gospodarczą objętą zezwoleniem.

2. Organ zezwalający może cofnąć zezwolenie w

przypadkach określonych przepisami ustawy.

Art. 37e. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ze-

zwalającemu wszelkie zmiany danych określone w ze-

zwoleniu.

Art. 37f. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie

z przyczyn, o których mowa w art. 37d ust. 1, może po-

nownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w

takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3

lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.
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Art. 37g.  1. Organ zezwalający jest uprawniony do kontroli

działalności gospodarczej, na którą zostało wydane

zezwolenie.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podsta-

wie upoważnienia wydanego przez organ zezwala-

jący.

3. Osoby upoważnione przez organ zezwalający do

dokonywania kontroli są uprawnione

w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu

lub ich części, gdzie jest wykonywana działal-

ność gospodarcza objęta zezwoleniem, w

dniach i w godzinach, w których jest wykony-

wana lub powinna być wykonywana ta dzia-

łalność;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień,

okazania dokumentów lub innych nośników

informacji oraz udostępnienia danych mają-

cych związek z przedmiotem kontroli.

4. Organ zezwalający może wezwać przedsiębiorcę

do usunięcia, stwierdzonych w toku kontroli,

uchybień w wyznaczonym terminie.

5. Organ zezwalający może upoważnić do dokony-

wania kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ

administracji wyspecjalizowany w kontroli dane-

go rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-4 stosuje

się odpowiednio.”;

4) w art. 38 w ust. 3 wyrazy „art. 41-44” zastępuje się wyrazami „art.

41-43”;

5) w art. 39 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający oznacze-

nie wnioskodawcy wraz z podaniem numeru identyfikacji

podatkowej (NIP) oraz określający rodzaj i nazwę produktu

leczniczego, postać farmaceutyczną, miejsca wytwarzania,

zakres wytwarzania oraz miejsca kontroli,”;

6) uchyla się art. 44;

7) uchyla się art. 73;

8) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hur-

towni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryj-

nych Główny Lekarz Weterynarii, cofa zezwolenie na prowa-

dzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli przedsiębiorca

prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do

obrotu.”;

9) w art. 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na

prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka prowadzi

obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych

i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45,  poz. 391 i Nr 199,

poz. 1938) w art. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia… o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr …,

poz. …),”.

Art. 39. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przezna-

czonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408, oraz z 2003 r. Nr 171, poz.

1662) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) producent – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia… o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr …, poz.

…),”.

Art. 40. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz.

1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, o której mowa w

ust. 2, okazuje się w dniu rozpoczęcia tej kontroli.”;

2) art. 164 otrzymuje brzmienie:

„Art. 164. Koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności go-

spodarczej w zakresie przewozu lotniczego udziela

Prezes Urzędu.”;

3) uchyla się art. 165;

4) w art. 166:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 4-6;

b) uchyla się ust. 5;

5) w art. 167:

a) uchyla się ust. 1, 2 i 4,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) obszar działalności,”;

6) uchyla się art. 168-170;

7) w art. 175 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumenty, o których mowa w art. 166 ust. 3 pkt 1 i 3,”;

8) art. 184 otrzymuje brzmienie:

„Art. 184. W sprawach lotniczej działalności gospodarczej nie-

uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy
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z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

U. Nr ... , poz. ... ).”.

Art. 41. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141,

poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust.1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) działalnością kantorową jest regulowana działalność gospo-

darcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizo-

wych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży;”;

2) rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

“Rozdział 4

Działalność kantorowa

Art.11. 1. Działalność kantorowa jest działalnością regulo-

waną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia.... o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr

...., poz. .....) i wymaga wpisu do rejestru działalno-

ści kantorowej, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność kantorowa może być wykonywana

przez przedsiębiorcę spełniającego szczególne wa-

runki określone w ustawie.

3. Przepisów o działalności kantorowej nie stosuje się

do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz

do instytucji kredytowych i oddziałów instytucji

kredytowych.

Art.12. Działalność kantorową może wykonywać osoba fizycz-

na, która nie została prawomocnie skazana za przestęp-

stwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także

osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości praw-
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nej, której żaden członek władz lub wspólnik nie został

skazany za takie przestępstwo.

Art.13. 1. Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem

działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko

przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie

za przestępstwa określone w art. 12 i które posiadają

fachowe przygotowanie do wykonywania tych czyn-

ności.

2. Za fachowe przygotowanie uznaje się:

1) ukończenie kursu obejmującego prawne

i praktyczne zagadnienia związane z prowa-

dzeniem działalności kantorowej, udokumen-

towane świadectwem, lub

2) pracę w banku, w okresie co najmniej rocz-

nym, na stanowisku bezpośrednio związanym

z obsługą transakcji walutowych, udokumen-

towaną świadectwem pracy, oraz znajomość

przepisów ustawy regulujących działalność

kantorową, potwierdzoną złożonym oświad-

czeniem.

Art.14. 1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kanto-

rową jest obowiązany zapewnić:

1) prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały

i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji

wszystkich operacji powodujących zmianę

stanu wartości dewizowych i waluty polskiej;

2) prowadzenie, w godzinach działalności kanto-

ru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewi-

zowych, będących przedmiotem obrotu;
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3) wydawanie w sposób zgodny z przepisami

dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na

okaziciela, przy każdej umowie kupna lub

sprzedaży wartości dewizowych, będących

przedmiotem obrotu;

4) lokal i jego wyposażenie spełniające warunki

techniczne i organizacyjne niezbędne do bez-

piecznego i prawidłowego wykonywania

czynności bezpośrednio związanych z działal-

nością kantorową.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany uzyskiwać,

z upływem każdego roku działalności, zaświadcze-

nie o niekaralności za przestępstwa, o których mo-

wa w art. 12.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, o

których mowa w art. 13 ust. 1.

Art. 15. 1. Wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środ-

ków płatniczych nie może przekroczyć w ramach

jednej umowy zawieranej przez przedsiębiorcę wy-

konującego działalność kantorową równowartości

20 000 euro.

2. Przepisów ust.1 nie stosuje się do umów sprzedaży

zagranicznych środków płatniczych nabytych w

ramach działalności kantorowej, zawieranych przez

przedsiębiorcę z bankami oraz innymi przedsię-

biorcami wykonującymi taką działalność.

Art. 16. 1. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Naro-

dowego Banku Polskiego.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie infor-

matycznym.
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3. Prezes Narodowego Banku Polskiego  może określić,

w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia reje-

stru, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów

do rejestru.

Art.  17. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pi-

semnego wniosku przedsiębiorcy, zawierającego

następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres

albo miejsce zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców  albo ewi-

dencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile

przedsiębiorca jest obowiązany taki numer po-

siadać;

4) siedziby oraz adresy jednostek, w których bę-

dzie wykonywana działalność kantorowa;

5) oznaczenie zakresu działalności kantorowej

wykonywanej przez przedsiębiorcę

w poszczególnych jednostkach;

6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i

miejsca składania wniosku.

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne

oświadczenie następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §

6 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są

kompletne i zgodne z prawdą;
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2) znane mi są i spełniam szczególne warunki

wykonywania działalności kantorowej  okre-

ślone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca

2002 r. – Prawo dewizowe.

Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświad-

czenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające

kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o któ-

rej mowa w pkt 2.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres

albo miejsce zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadcze-

nia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i na-

zwiska oraz pełnionej funkcji.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku

Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór

wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dzia-

łalności kantorowej, uwzględniając zakres prowa-

dzonej przez przedsiębiorcę działalności.

Art. 17a. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w

art. 17 ust. 1 pkt 1-5.

2. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo

zmiana wpisu.

Art. 17b. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wy-

kreślenie z rejestru – w terminie 7 dni od dnia zaprze-

stania wykonywania działalności kantorowej.
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Art. 17c. 1. Przedsiębiorca może z ważnych przyczyn zawie-

sić wykonywanie działalności kantorowej, zawia-

damiając o tym organ prowadzący rejestr.

2. O zawieszeniu wykonywania działalności kanto-

rowej oraz o wznowieniu jej wykonywania

przedsiębiorca obowiązany jest zawiadomić pi-

semnie organ prowadzący rejestr, w terminie 7

dni licząc od dnia  zawieszenia lub wznowienia

wykonywania działalności kantorowej.

Art. 17d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po

zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Pol-

skiego, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne

wyposażenie lokalu przeznaczonego do wykonywania

działalności kantorowej, a także sposób prowadzenia

ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży

wartości dewizowych, mając na uwadze zapewnienie

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w zakresie

prowadzenia tej działalności.

Art. 17e. W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, nieure-

gulowanych w niniejszym rozdziale, Prezes Narodo-

wego Banku Polskiego stosuje przepisy Kodeksu po-

stępowania administracyjnego.

Art. 17f. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalno-

ści kantorowej stosuje się odpowiednie przepisy usta-

wy z dnia ..... o swobodzie działalności gospo-

darczej.”;

3) art. 33 i 34 otrzymują brzmienie:

„Art. 33. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje

kontrolę:
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1) udzielonych przez Prezesa Narodowego Banku

Polskiego zezwoleń dewizowych;

2) działalności kantorowej;

3) wykonywania obowiązku, o którym mowa

w art. 30 ust. 1;

4) czynności wykonywanych przez uprawnione

banki w związku z pośrednictwem w dokony-

waniu przez rezydentów przekazów pieniężnych

za granicę oraz rozliczeń w kraju

z nierezydentami, a także czynnościami doko-

nywanymi przez nierezydentów określonymi w

art. 28.

2. Kontrola  wykonywana w zakresie określonym w

ust. 1, polega na sprawdzaniu, czy:

1) korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizo-

wego odbywa się zgodnie z jego warunkami;

2) przedsiębiorca wykonuje działalność kantorową

zgodnie z warunkami określonymi w ustawie i

przepisach szczególnych wydanych na jej pod-

stawie;

3) obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, jest

wykonywany przez rezydentów oraz czy dane

przekazywane w wykonaniu tego obowiązku są

zgodne ze stanem faktycznym;

4) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są

wykonywane przez uprawnione banki zgodnie z

art. 26 i 27.

Art. 34. Kontrolę, o której mowa w art. 33, przeprowadzają pra-

cownicy Narodowego Banku Polskiego, zwani dalej

"kontrolerami", w siedzibie jednostki kontrolowanej lub
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siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu

legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia.”;

4) użyte w art. 39-41 wyrazy „Narodowy Bank Polski” zastępuje się

wyrazami „Prezes Narodowego Banku Polskiego”;

5) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po

zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskie-

go, określi, w drodze rozporządzenia, tryb wykonywania

kontroli określonej w art. 33, mając na uwadze zapew-

nienie prawidłowego wykonywania objętych nią czynno-

ści.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i po-

bytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180 oraz z 2003 r. Nr 128, poz.

1175) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) działalności gospodarczej – oznacza to działalność go-

spodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ….… o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr .....,

poz....),”,

b) uchyla się pkt 5;

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do obywa-

tela Unii, który wykonuje pracę lub prowadzi działalność go-

spodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zachowu-

jąc miejsce stałego pobytu na terytorium innego państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej, do którego powraca co-

dziennie lub co najmniej raz w tygodniu.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zamierza wykonywać albo wykonuje pracę lub zamierza

prowadzić albo prowadzi działalność gospodarczą na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekra-

czający 12 miesięcy albo”,

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Zezwolenia na pobyt udziela się obywatelowi Unii, któ-

ry:

1) w chwili zaprzestania wykonywania pracy lub pro-

wadzenia działalności gospodarczej osiągnął wiek

emerytalny określony przez polskie przepisy doty-

czące ubezpieczenia emerytalnego i wykonywał pra-

cę lub prowadził działalność gospodarczą na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co

najmniej 12 ostatnich miesięcy oraz przebywa nie-

przerwanie na tym terytorium przez okres co naj-

mniej 3 lat;

2) zaprzestał wykonywania pracy lub prowadzenia

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej na skutek trwałej niezdolności do

pracy i przebywa nieprzerwanie na tym terytorium

przez okres co najmniej 2 lat

–  choćby warunki określone w ust. 1 nie były spełnione,

jeżeli z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na

pobyt wystąpił nie później niż przed upływem 2 lat od

dnia, w którym posiadane przez niego zezwolenie na po-

byt utraciło ważność.
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4. Zezwolenia na pobyt udziela się obywatelowi Unii, który

zaprzestał wykonywania pracy lub prowadzenia działal-

ności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej na skutek trwałej niezdolności do pracy, wynikają-

cej z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

choćby warunki określone w ust. 1 nie były spełnione,

jeżeli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt wy-

stąpił nie później niż przed upływem 2 lat od dnia, w któ-

rym nastąpiło zdarzenie, w wyniku którego zaprzestał

wykonywania pracy lub prowadzenia działalności go-

spodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

jeżeli wystąpił z wnioskiem o ponowne wydanie zezwo-

lenia na pobyt nie później niż przed upływem 2 lat od

dnia, w którym posiadane przez niego zezwolenie na po-

byt utraciło ważność.

5. Zezwolenia na pobyt udziela się członkowi rodziny oby-

watela Unii, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy

lub choroby zawodowej w okresie wykonywania pracy

lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, choćby warunki określone w

ust. 1 nie były spełnione, jeżeli zdarzenie, w wyniku któ-

rego obywatel Unii zmarł, nastąpiło przed uzyskaniem

przez niego zezwolenia na pobyt.”;

4) w art. 7 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „wolny zawód”;

5) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia na pobyt udzielonego obywatelowi Unii, któ-

ry:

1) w chwili zaprzestania wykonywania pracy lub prowa-

dzenia działalności gospodarczej osiągnął wiek eme-

rytalny określony przez polskie przepisy dotyczące
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ubezpieczenia emerytalnego i wykonywał pracę lub

prowadził działalność gospodarczą na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 12

ostatnich miesięcy oraz przebywa nieprzerwanie na

tym terytorium przez okres co najmniej 3 lat;

2) zaprzestał wykonywania pracy lub prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej na skutek trwałej niezdolności do pracy i

przebywa nieprzerwanie na tym terytorium przez

okres co najmniej 2 lat;

3) zaprzestał wykonywania pracy lub prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej na skutek trwałej niezdolności do pracy, wy-

nikającej z wypadku przy pracy lub choroby zawodo-

wej

– nie cofa się, choćby środki na pokrycie kosztów pobytu

były niewystarczające.”,

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaprzestał wykonywania pracy lub prowadzenia działal-

ności gospodarczej, lub”;

6) w art. 22:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne

przepisy wymagają takiego wpisu do rejestru, albo za-

świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-

darczej.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) świadectwo pracy lub dokument potwierdzający prowa-

dzenie działalności gospodarczej, wskazujące wykony-
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wanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co

najmniej 12 ostatnich miesięcy oraz dokument potwier-

dzający nieprzerwane przebywanie na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 3 lat, al-

bo”;

7) w art. 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnio-

nego do powierzenia obywatelowi Unii wykonywania pracy o

zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświad-

czenie o wykonywaniu pracy, wskazujące okres zatrudnienia,

lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne

przepisy wymagają takiego wpisu, albo zaświadczenie o wpi-

sie do ewidencji działalności gospodarczej  – w przypadku, o

którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2,”.

Art. 43. W ustawie z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U.

Nr 166, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 21- 26 otrzymują brzmienie:

„Art. 21. 1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub

rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

... o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.

Nr ..., poz. ...) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów

spirytusowych, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napo-

jów spirytusowych obejmuje również rozlew wyro-

bów wytworzonych we własnym zakresie.
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Art. 22. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą

w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytuso-

wych jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu

lub rozlewu napojów spirytusowych, obejmują-

cy w szczególności określenie:

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek

do badań jakościowych,

b) metody badań,

c) sposobu postępowania z napojami spirytu-

sowymi nieodpowiadającymi wymaganiom

jakościowym;

2) dysponować planem zakładu obejmującym w

szczególności pomieszczenia produkcyjne, ma-

gazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produk-

tów gotowych,

c) stanowisk pracy;

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę ja-

kości napojów spirytusowych.

2. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przezna-

czone do wykonywania działalności gospodarczej w

zakresie, o którym mowa w ust. 1, powinny spełniać

wymagania określone w przepisach o ochronie prze-

ciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

3. Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub

rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać

przedsiębiorca:
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1) posiadający tytuł prawny do obiektów budowla-

nych, w których ma być wykonywana działal-

ność;

2) niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu i

wiarygodności dokumentów, a w przypadku

przedsiębiorcy będącego osobą prawną – które-

go członek zarządu nie był karany za przestęp-

stwa przeciwko mieniu i wiarygodności doku-

mentów.

Art. 23. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do

spraw rynków rolnych, zwany dalej „organem prowadzą-

cym rejestr”.

Art. 24. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsię-

biorcy.

2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera następujące da-

ne:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewi-

dencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju działalności gospodarczej,

która będzie wykonywana;

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania

działalności gospodarczej;

6) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia

wniosku:

a) nie zalega z należnościami wobec Skarbu

Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Spo-
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łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego,

b) posiada zaświadczenie o niekaralności, o

której mowa w art. 22 ust. 2,

c) posiada zaświadczenia komendanta powia-

towego Państwowej Straży Pożarnej, po-

wiatowego inspektora sanitarnego oraz

wojewódzkiego inspektora ochrony środo-

wiska stwierdzające, że obiekty budowlane

i urządzenia techniczne przeznaczone do

wykonywania działalności gospodarczej

objętej wnioskiem spełniają wymagania

określone w przepisach o ochronie przeciw-

pożarowej, sanitarnych i o ochronie środo-

wiska.

3. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadcze-

nie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialno-

ści karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wy-

nikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego

oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu na-

pojów spirytusowych są kompletne i zgodne z

prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie wyrobu

lub rozlewu napojów spirytusowych, określone

w ustawie z dnia 13 września 2002 r. o napojach

spirytusowych.”.

4. Oświadczenie powinno również zawierać:
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1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy.

Art.  25. 1. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) kolejny numer wpisu;

2) firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji

działalności gospodarczej;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) określenie rodzaju działalności gospodarczej ob-

jętej wpisem;

6) określenie miejsca lub miejsc prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej;

7) data dokonania wpisu.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informa-

tycznym.

3. Informacje zawarte w rejestrze są jawne.

4. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświad-

czenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadcze-

nie o zmianie wpisu w rejestrze.

Art. 26. Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie pro-

wadzenia przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach

określonych w ustawie z dnia ..... o swobodzie działalności

gospodarczej oraz w przypadku cofnięcia przez właściwe-

go dla podatnika naczelnika urzędu celnego, w trybie i na

zasadach określonych w przepisach odrębnych, zezwole-

nia na prowadzenie składu podatkowego.”;



169

2) po art. 26 dodaje się art. 26a i 26b w brzmieniu:

„Art. 26a. W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalno-

ści gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu na-

pojów spirytusowych przedsiębiorca jest obowiązany

zawiadomić o tym, w terminie 14 dni od dnia zaprze-

stania wykonywania działalności gospodarczej, organ

prowadzący rejestr.

Art. 26b. W sprawach dotyczących prowadzenia działalności w

zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy

ustawy z dnia ... o swobodzie działalności gospodar-

czej.”;

3) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub

rozlewa napoje spirytusowe

 – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do roku.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli

czyn ten dotyczy napojów spirytusowych znacznej

wartości

 – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U.

Nr 175, poz. 1433 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852) w art. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) „podmiot odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie produktu

biobójczego lub substancji czynnej do obrotu, zwany dalej „wnio-

skodawcą”” – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia… o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr …, poz.
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…), a z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa

w Unii Europejskiej także podmiot, który ma siedzibę na obszarze

Unii Europejskiej, a nie posiada oddziału lub przedstawicielstwa na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;”.

Art. 45. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towa-

rów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia

kursów dokształcających jest działalnością regulo-

waną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia.... o

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr....,

poz. ....) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębior-

ców prowadzących kursy  dokształcające.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o

której mowa w ust. 1, zwany dalej „prowadzącym

kurs”, z zastrzeżeniem art. 14, jest obowiązany speł-

niać następujące warunki i wymagania:

1) mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dy-

daktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu

dokształcającego zgodnie z jego programem;

3) zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego

przez wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej

pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzi-

nie: właściwości towarów niebezpiecznych,

konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i

pojazdów przeznaczonych do ich przewozu,
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ratownictwa drogowego i chemicznego,

ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego, lub

b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 4;

4) posiadać zbiór przepisów w zakresie przewozu

towarów niebezpiecznych oraz środki dydak-

tyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kur-

su dokształcającego, w szczególności: plansze,

przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie

komputerowe, modele pojazdów i przesyłek,

wzory dokumentów;

5) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń

praktycznych objętych tematyką kursu dokształ-

cającego.

3. Działalności, o której mowa w ust. 1, nie może wy-

konywać przedsiębiorca:

1) w stosunku do którego ogłoszono upadłość lub

otwarto likwidację;

2) który jako osoba fizyczna lub członek władz

osoby prawnej został prawomocnie skazany za

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko-

rzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko

dokumentom.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących

kursy  dokształcające jest dokonywany na pisemny

wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące da-

ne:

1) imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorcy (fir-

ma);
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2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewi-

dencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsię-

biorcy;

4) adres zamieszkania albo siedzibę przedsiębior-

cy;

5) zakres prowadzonych kursów;

6)   datę i podpis przedsiębiorcy.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przed-

siębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6

Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

przedsiębiorców prowadzących kursy  dokształ-

cające są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowadze-

nia kursów dokształcających, określone w usta-

wie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie

drogowym towarów niebezpiecznych.”.

6. Oświadczenie powinno  również zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorcy (fir-

ma);

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwi-

ska oraz pełnionej funkcji.”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 13. 1. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców

prowadzących kursy dokształcające jest marszałek

województwa.

2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, pod-

legają następujące dane:

1) numer kolejny w rejestrze przedsiębiorców

prowadzących kursy  dokształcające;

2) imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy (fir-

ma);

3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewi-

dencji działalności gospodarczej;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsię-

biorcy;

5) adres zamieszkania albo siedziba przedsiębior-

cy;

6)   zakres prowadzonych kursów.

3. W celu  wykazania spełniania wymagań, o których

mowa w art. 12 ust. 2 i 3, przedsiębiorca jest obo-

wiązany posiadać:

1) dokument określający status jednostki będącej

osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie-

posiadającą osobowości prawnej albo dokument

stwierdzający tożsamość osoby fizycznej;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identy-

fikacji podatkowej (NIP);

3) szczegółowy program kursów dokształcających

zawierający tematy zajęć ze wskazaniem czasu

ich trwania oraz metod nauczania;
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4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifika-

cje oraz przedmiot działalności zawodowej wy-

kładowców.”;

3) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Jednostka wojskowa może prowadzić kursy dokształcają-

ce dla żołnierzy wyznaczonych do przewozu towarów

niebezpiecznych, po spełnieniu wymagań, o których

mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2-5.”;

4) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Marszałek województwa ma prawo prowadzić kontrolę w

zakresie:

1) spełniania przez prowadzącego kurs warunków

i wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3;

2) zgodności prowadzonego kursu z:

a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2,

b) informacją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i

ust. 2.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Marszałek województwa, w przypadku ustalenia przez

osobę upoważnioną do kontroli naruszeń warunków

wykonywania działalności, może wyznaczyć termin ich

usunięcia.”;

 5) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17.  1. Marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie

prowadzenia przez przedsiębiorcę kursów dokształ-

cających, w przypadkach określonych w przepisach

ustawy z dnia.....  o swobodzie działalności gospo-

darczej.



175

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania

działalności w zakresie prowadzenia kursów do-

kształcających jest:

1) prowadzenie kursów w sposób niezgodny z:

a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust.

2,

b) dokumentacją, o której mowa w art. 13

ust. 3 pkt 2-4,

c) informacją, o której mowa w art. 16 ust. 1

pkt 1 i ust. 2;

2) wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym za-

świadczenia o ukończeniu kursu dokształcają-

cego;

3) niezłożenie informacji, o której mowa w art.

16 ust. 1 pkt 1, lub niedokonanie aktualizacji

listy uczestników, o której mowa w art. 16 ust.

2;

4) niezapewnienie udziału przedstawiciela mar-

szałka województwa w składzie komisji prze-

prowadzającej egzamin kończący kurs do-

kształcający;

5) utrudnienie przeprowadzenia kontroli kursu

dokształcającego.

3. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru

przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcają-

ce, ponowny wpis do rejestru działalności regulo-

wanej w tym zakresie może nastąpić jedynie na za-

sadach i w terminie określonych w art. 69 ustawy z

dnia... o swobodzie działalności gospodarczej.”;
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6) w art. 18 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców

prowadzących działalność w zakresie prowadzenia kur-

sów dokształcających;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pro-

wadzących kursy dokształcające oraz wzór zaświadcze-

nia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego reje-

stru;”;

7)  art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Kurs początkowy oraz kurs doskonalący prowadzą

przedsiębiorcy, o których mowa w art. 12  i jednostki

wojskowe, o których mowa w art. 14.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-

pieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074)

uchyla się art.19.

Art. 47. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr

86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 43 uchyla się ust. 6;

2) w art. 48:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji dzia-

łalności gospodarczej;”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:



177

„1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;”.

Art. 48. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130,

poz. 1188) wprowadza się następujące zmiany :

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Wykonywanie działalności pocztowej niewymagającej ze-

zwolenia jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepi-

sów ustawy z dnia.... o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. Nr ..., poz. ...) i podlega wpisowi do rejestru operato-

rów pocztowych, zwanego dalej „rejestrem” na podstawie pi-

semnego wniosku.”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie :

„Art.7. Wydanie, odmowa wydania lub cofnięcie zezwolenia na-

stępuje w drodze decyzji.”;

3) w art. 9:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym wła-

ściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodar-

czej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„2) aktualny odpis zaświadczenia o nadaniu numeru identy-

fikacji podatkowej (NIP);”;

4) po art. 14 dodaje się art.14 a w brzmieniu:

„Art. 14a. Przedsiębiorca wykonujący działalność pocztową w

zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru jest

obowiązany spełnić następujące warunki:
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1) zapewnić warunki do przestrzegania tajemnicy

pocztowej, o której mowa w art. 39 ust.1;

2) zapewnić bezpieczeństwo przesyłek na poszcze-

gólnych etapach świadczenia usługi w zakresie, o

którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 i 2 oraz 5;

3) określić przejrzyste i niedyskryminujące warunki

postępowania reklamacyjnego.”;

5) art. 15 otrzymuje brzmienie :

„Art. 15.  1. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu

albo miejsce zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym

właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności

gospodarczej oraz numer identyfikacji podatko-

wej (NIP);

3) określenie zakresu zamierzonej działalności

pocztowej;

4) obszar, na którym będzie wykonywana działal-

ność pocztowa.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przed-

siębiorca składa oświadczenie  następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6

Kodeksu karnego, oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

operatorów pocztowych są zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie objętym

obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru ope-
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ratorów pocztowych, określone w  ustawie  z

dnia  12  czerwca  2003 r.     – Prawo poczto-

we.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę oraz

w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fi-

zyczną miejsce zamieszkania;

2) oznaczenie daty i miejsca złożenia oświadcze-

nia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwi-

ska oraz pełnionej funkcji.

4. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać

wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania speł-

nienia warunków wykonywania działalności pocz-

towej objętej obowiązkiem wpisu do rejestru.”;

6) uchyla się art. 16;

7) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art.  20. 1. Prezes URTiP prowadzi rejestr, który obejmuje:

1) oznaczenie operatora, jego siedziby i adresu;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo

w innym właściwym rejestrze lub w ewidencji

działalności gospodarczej oraz numer identyfi-

kacji podatkowej (NIP);

3) zakres wykonywanej działalności pocztowej;

4) obszar wykonywanej działalności pocztowej;

5) w przypadku operatorów wykonujących dzia-

łalność objętą zezwoleniem – okres ważności

zezwolenia;
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6) informacje o zmianie danych, o których mowa

w pkt 1-5, jak również o fakcie zaprzestania

wykonywania działalności pocztowej.

2. Rejestr jest jawny.

3. Prezes URTiP dokonuje wpisu do rejestru

w terminie 7 dni:

1) od dnia wydania zezwolenia albo

2) od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru

wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art.

15 ust. 2.

4. Prezes URTiP dokonuje zmiany danych objętych

rejestrem w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmian,

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1

i 3 lit. a i b oraz art. 15 ust. 1.”;

8) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„20a. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do działalności

pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia

...... o swobodzie działalności gospodarczej.”;

9) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Prezes URTiP sprawuje kontrolę:

1) działalności pocztowej wykonywanej na podstawie usta-

wy, zezwolenia i wpisu do rejestru:

a) w zakresie naruszania przez innych przedsiębiorców

uprawnień zastrzeżonych dla operatora publicznego,

b) w zakresie świadczenia usług pocztowych,

c) w zakresie stosowania przez operatora świadczącego

powszechne usługi pocztowe minimalnych wymagań

dotyczących jakości powszechnych usług poczto-

wych, o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1 lit. b,
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d) w zakresie obowiązków dotyczących zapewnienia

przez operatora świadczącego powszechne usługi

pocztowe osobom niepełnosprawnym dostępu do

świadczonych powszechnych usług pocztowych,

e) w sposób niezgodny z warunkami określonymi

w zezwoleniu lub wymaganymi dla wykonywania

działalności pocztowej na podstawie wpisu do reje-

stru;

2) w celu wykrywania działalności wykonywanej bez wy-

maganego zezwolenia lub wpisu do rejestru.”;

10) w art. 64 uchyla się ust. 2;

11) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. W przypadku stwierdzenia świadczenia usług pocztowych bez

wymaganego zezwolenia albo wpisu do rejestru, Prezes URTiP

wydaje decyzję nakazującą wstrzymanie działalności. Decyzja

podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

12) w art. 67 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) świadczy usługi pocztowe bez wymaganego wpisu do reje-

stru;”;

13) użyty w art. 6 ust. 3 i 5,  art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 18 i

19, art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 67 ust. 1 pkt 7 lit. b  w różnej liczbie i

przypadku wyraz „zgłoszenie” zastępuje się użytymi w odpowied-

niej liczbie i przypadku wyrazami „wpis do rejestru”.

Art. 49.  W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176) art. 116

otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może wy-

konywać pracę bez zezwolenia na pracę lub prowadzić
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działalność gospodarczą na zasadach określonych w usta-

wie z dnia ………. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. Nr…, poz. …).”.

Art. 50. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. Nr 137,

poz. 1299) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu materia-

łem siewnym jest działalnością regulowaną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia ..... o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr...., poz. ....) i

wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców doko-

nujących obrotu materiałem siewnym, zwanego dalej

„rejestrem”.

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą dostawców i producen-

tów materiału siewnego rozmnożeniowego roślin

warzywnych i ozdobnych oraz materiału szkółkar-

skiego wytworzonego i sprzedawanego na terenie

tego samego powiatu, jeżeli jest przeznaczony na

niezarobkowe potrzeby własne odbiorcy.

3. Organem prowadzącym rejestr jest wojewódzki in-

spektor właściwy ze względu na miejsce zamieszka-

nia albo siedzibę przedsiębiorcy.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera następujące da-

ne:

1) firmę, siedzibę albo adres przedsiębiorcy;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo

w ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
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4) oznaczenie rodzaju prowadzonej działalności;

5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kon-

taktów z wojewódzkim inspektorem;

6) datę i podpis przedsiębiorcy.

5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadcze-

nie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialno-

ści karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wy-

nikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego

oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

przedsiębiorców dokonujących obrotu materia-

łem siewnym są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie obrotu

materiałem siewnym, określone w ustawie z

dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.”.

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy,  jego siedzibę  albo   ad-

res;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwi-

ska oraz pełnionej funkcji.

7. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa

w ust. 4 pkt 1-5.

8. Rejestr może być prowadzony w systemie informa-

tycznym.
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9. Do działalności, o której mowa w ust. 1, stosuje prze-

pisy  ustawy z dnia ... o swobodzie działalności go-

spodarczej.”;

2) w art. 70 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyraz „przedsiębiorców”.

Art. 51. W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowa-

nych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wytwórca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia....

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr...,

poz....) wytwarzającego lub magazynującego biokompo-

nenty;”;

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) producent – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy

z dnia.... o swobodzie działalności gospodarczej posia-

dającego koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami

ciekłymi, wydaną na podstawie przepisów ustawy z

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U z

2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966), zajmu-

jącego się produkcją, importem lub komponowaniem i

wprowadzaniem do obrotu paliw ciekłych lub biopaliw

ciekłych;”;

2) rozdział 2 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 2

Wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów

Art. 3. 1. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania

lub magazynowania biokomponentów jest działalno-



185

ścią regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej i wy-

maga wpisu do rejestru przedsiębiorców wytwarza-

jących lub magazynujących biokomponenty, zwane-

go dalej „rejestrem”.

2. Organem prowadzącym rejestr jest minister właści-

wy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „organem

rejestrowym”.

Art. 4. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność, o której

mowa w art. 3 ust. 1, jest obowiązany spełniać na-

stępujące warunki:

1) posiadać tytuł prawny do obiektów budowla-

nych, w których będzie wykonywana działal-

ność;

2) dysponować odpowiednimi urządzeniami tech-

nicznymi i obiektami budowlanymi, umożli-

wiającymi prawidłowe wykonywanie działalno-

ści;

3) zapewnić, aby obiekty budowlane i urządzenia

techniczne przeznaczone do wykonywania

działalności spełniały wymagania określone w

przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sani-

tarnych i ochronie środowiska.

2. Działalność w zakresie wytwarzania lub magazyno-

wania biokomponentów może prowadzić przedsię-

biorca, który nie był karany za przestępstwa prze-

ciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,

skarbowe, obrotowi pieniędzmi i papierami warto-

ściowymi oraz za przestępstwa gospodarcze.
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3. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek

przedsiębiorcy, zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę albo adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewi-

dencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju i zakresu działalności;

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania

działalności;

6) oświadczenie, że w chwili składania wniosku

przedsiębiorca nie zalega z wpłatami na rzecz

organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego.

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadcze-

nie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialno-

ści karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wy-

nikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego

oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

przedsiębiorców wytwarzających lub magazy-

nujących biokomponenty są kompletne i zgodne

z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności w zakresie wytwarzania lub maga-

zynowania biokomponentów, określone w usta-

wie z dnia 2 października 2003 r. o biokompo-

nentach stosowanych w paliwach ciekłych i

biopaliwach ciekłych.”.
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5. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwi-

ska oraz pełnionej funkcji.

Art. 5. 1. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie rodzaju i zakresu działalności;

3) określenie miejsca lub miejsc prowadzenia

działalności;

4) data dokonania wpisu.

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informa-

tycznym.

3. Informacje zawarte w rejestrze są jawne.

Art. 6. 1. Organ rejestrowy jest uprawniony do kontroli dzia-

łalności wykonywanej w zakresie objętej wpisem.

2. Kontrola dotyczy przestrzegania warunków wyko-

nywania działalności objętej wpisem.

3. Kontrolę przeprowadza się na podstawie pisemnego

upoważnienia wydanego przez organ prowadzący

rejestr, które powinno zawierać:

1) numer upoważnienia;

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia

kontroli;

3) oznaczenie organu kontroli;
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4) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nu-

mer legitymacji służbowej;

5) określenie zakresu kontroli;

6) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego

terminu zakończenia kontroli;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia

z podaniem zajmowanego stanowiska lub funk-

cji;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolo-

wanego przedsiębiorcy;

10) termin ważności upoważnienia.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli są

uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali

lub ich części, gdzie jest wykonywana działal-

ność, o której mowa w art. 3 ust. 1;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, oka-

zania dokumentów lub innych nośników infor-

macji oraz udostępniania danych mających

związek z przedmiotem kontroli.

5. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności

przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół,

który podpisują osoba przeprowadzająca kontrolę i

osoba, o której mowa w ust. 5. W razie odmowy

podpisania protokołu przez osobę, o której mowa w

ust. 5, przeprowadzający kontrolę zamieszcza sto-

sowną adnotację w protokole.
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7. Organ prowadzący rejestry może upoważnić do do-

konywania kontroli, o której mowa w  ust. 1, inny

organ administracji wyspecjalizowany w kontroli

danego rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-6 sto-

suje się odpowiednio.

Art. 7. 1. Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie

prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności pole-

gającej na wytwarzaniu lub magazynowaniu bio-

komponentów w przypadkach określonych w usta-

wie z dnia ... o swobodzie działalności gospodarczej.

2. W razie zakończenia lub zawieszenia działalności w

zakresie wytwarzania lub magazynowania biokom-

ponentów przedsiębiorca jest obowiązany zawiado-

mić o tym, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania

wykonywania działalności gospodarczej, organ reje-

strowy.

Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się

przepisy ustawy z dnia ... o swobodzie działalności go-

spodarczej.";

3) w art. 17  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:

 1) bez wpisu do rejestru wytwarza lub magazynuje biokom-

ponenty;

 2) nie złożył w terminie, będąc do tego obowiązanym,

sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 15 ust.

1 i 2, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane;

 3) będąc producentem, nie wprowadził biokomponentów

albo wprowadza do obrotu, w danym roku kalendarzo-
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wym, biokomponenty w ilości mniejszej niż określona na

podstawie art. 12 ust. 6;

 4) produkując paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe, korzysta z

biokomponentów pochodzących ze źródeł innych niż

określone w art. 12 ust. 3;

 5) wprowadza do obrotu biokomponenty niezgodne

z wymaganiami jakościowymi.".

Art. 52. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r.

Nr 11, poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. 1. Działalność gospodarcza w zakresie konfekcjono-

wania lub obrotu środkami ochrony roślin jest dzia-

łalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia

.......o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.

Nr ..., poz....) i wymaga wpisu do rejestru przedsię-

biorców wykonujących działalność w zakresie kon-

fekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,

zwanego dalej „rejestrem”.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów środków

ochrony roślin, którzy uzyskali  zezwolenie ministra

właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie da-

nego środka ochrony roślin do obrotu.

3. Organem prowadzącym rejestr jest wojewódzki in-

spektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca wykonujący działalność, o której

mowa w ust. 1, jest obowiązany spełniać następujące

warunki:
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1) ukończyć szkolenie w zakresie obrotu

i konfekcjonowania środków ochrony roślin

i posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu

tego szkolenia;

2) posiadać tytuł prawny do obiektów budowla-

nych, w których będzie wykonywana działal-

ność;

3) posiadać zaświadczenia Inspekcji Ochrony Śro-

dowiska, Inspekcji Sanitarnej i Państwowej

Straży Pożarnej, stwierdzające że obiekty bu-

dowlane i urządzenia techniczne przeznaczone

do wykonywania działalności gospodarczej ob-

jętej wnioskiem spełniają wymagania określone

w przepisach o ochronie środowiska, sanitar-

nych i o ochronie przeciwpożarowej.

5. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin można

prowadzić za zgodą przedsiębiorcy, który uzyskał

zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa

na dopuszczenie danego środka ochrony roślin do

obrotu i po uzgodnieniu z nim rodzaju opakowań.”;

2) art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek

przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy albo na-

zwę firmy przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo

w ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju i zakresu działalności;
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5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania

konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony

roślin oraz ich przechowywania.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przed-

siębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6

Kodeksu karnego oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru

przedsiębiorców wykonujących działalność w

zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami

ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie  konfek-

cjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,

określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o

ochronie roślin.”.

3. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy albo nazwę

firmy przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwi-

ska oraz pełnionej funkcji.

4. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mo-

wa w ust. 1.

5. Rejestr może być prowadzony w systemie informa-

tycznym.”;

3) w art. 80  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Prowadzenie rejestru oraz kontrolowanie podmiotów prowa-

dzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony ro-

ślin,”;

4) w art. 91 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer upoważnienia;

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

3) oznaczenie organu kontroli;

4) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legity-

macji służbowej;

5) określenie zakresu kontroli;

6) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu

zakończenia kontroli;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zaj-

mowanego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

przedsiębiorcy;

10) termin ważności upoważnienia.”;

5) w art. 94 w ust. 1 skreśla się wyrazy: „bądź przez niego zatrudnio-

nej”;

6) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto prowadzi obrót środkami ochrony roślin niedopuszczony-

mi do obrotu lub bez wymaganego wpisu do rejestru prowadzi

konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin jest obo-

wiązany do wycofania ich z obrotu na własny koszt oraz do

wniesienia na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze

względu na siedzibę posiadacza albo miejsce jego zamieszka-
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nia opłaty sankcyjnej w wysokości stanowiącej 200 % kwoty

wartości wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin

według ich ceny nabycia, zgodnie z wystawionym dokumen-

tem sprzedaży.”.

Rozdział 3

Przepis uchylający oraz przepisy przejściowe i końcowe

Art. 53. Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr

101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr

67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz.

995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217,

poz. 2125), z wyjątkiem:

1) art. 53-56, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.,

2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2006 r.

Art. 54. 1. Przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej

przed dniem 1 stycznia 2007 r. organ ewidencyjny wpisuje z urzędu do ewidencji działal-

ności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej.

2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, organ ewidencyjny dokona nie

później niż do dnia 30 września 2007 r.

3.  Wpis, o którym mowa w ust. 1, nie podlega opłacie.

4. Do czasu dokonania wpisów zachowują moc dotychczasowe wpisy do

ewidencji działalności gospodarczej.
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5. Organ ewidencyjny przed dokonaniem wpisu do ewidencji wzywa

przedsiębiorcę do uzupełnienia danych, które są wymagane przez przepisy ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. W razie nieuzupełnienia danych w terminie, organ ewidencyjny wy-

daje decyzję o wykreśleniu wpisu.

Art. 55. 1. Sprawy wszczęte na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i niezakończone przed dniem 1 stycznia

2007 r., organ ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działal-

ności gospodarczej.

2. Organ ewidencyjny wzywa przedsiębiorcę do złożenia wniosku, o

którym mowa w art. 27 ustawy o  swobodzie działalności gospodarczej w terminie 14 dni

od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę wniosku w terminie,

o którym mowa w ust. 2, organ ewidencyjny umarza postępowanie w sprawie dokonania

wpisu do ewidencji.

Art. 56.  1. Koncesje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały

udzielone, z zastrzeżeniem art. 57.

2. W sprawach o udzielenie koncesji wszczętych i niezakończonych

przed dniem 1 maja 2004 r., stosuje się przepisy ustaw regulujących daną działalność w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 57. 1. Koncesje udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na

podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym zachowują ważność.

2. Umowy koncesyjne zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
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Krajowym Funduszu Drogowym stają się umowami o budowę i eksploatację albo wyłącz-

nie eksploatację autostrady.

3. Strony umów, o których mowa w ust. 2, mogą dostosować treść

tych umów w zakresie uwzględnienia praw i obowiązków organu koncesyjnego i konce-

sjonariusza wynikających z koncesji.

4. Koncesja, o której mowa w ust. 1, wygasa:

1) z dniem rozwiązania umowy o budowę i eksploatację autostra-

dy albo wyłącznie eksploatację autostrady albo

2) z dniem dostosowania tej umowy w zakresie, o którym mowa

w ust. 3.

5. Do postępowania przetargowego wszczętego przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostra-

dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, stosuje się odpowiednio przepisy

tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 58. 1. Zezwolenia, licencje i zgody na wykonywanie działalności gospodar-

czej udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

2. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej na wykonywanie działalności gospodarczej, dla

której przepisy odrębnych ustaw nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia albo

wpisu do rejestru działalności regulowanej, tracą  ważność z dniem wejścia w życie ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie

działalności gospodarczej, określonej w ustawach, o których mowa w art. 5, 15, 17, 19, 21,

26, 31-33, 36, 41, 43, 45, 50-52, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej,

określonego w tych ustawach.
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4.  Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu

wpisu do rejestru działalności regulowanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie

działalności gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa w  ust. 3.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może wezwać

przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 90 dni od

dnia doręczenia wezwania.

6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, organ

prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy

z rejestru działalności regulowanej.

7. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej potwierdza do-

konanie wpisu do rejestru     poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż do dnia 31

grudnia 2004 r.

Art. 59. 1. Postępowania w sprawach o udzielenie zezwoleń, o których mowa w

art. 58 ust. 2 i 3, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy o swobo-

dzie działalności gospodarczej, umarza się.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do postępowań o udzielenie zezwoleń

prowadzonych na podstawie ustaw wymienionych w art. 71 ustawy o swobodzie działalno-

ści gospodarczej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ może dokonać

wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej na podstawie wniosku o udzie-

lenie zezwolenia, pod warunkiem złożenia przez tego przedsiębiorcę w terminie 14 dni od

dnia doręczenia decyzji o umorzeniu postępowania oświadczenia o spełnianiu warunków

wykonywania działalności regulowanej.

Art. 60. Prezes Polskiej Konfederacji Sportu wpisze z urzędu do rejestru,

o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, polskie związki sportowe,

które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały zgodę na organizowanie profe-

sjonalnego współzawodnictwa sportowego.
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Art. 61. 1. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wyko-

nują na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń działalność gospodarczą w zakresie

prowadzenia: stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców oraz pracowni psy-

chologicznych, są obowiązani w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy dostosować

swoją działalność do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo

o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie przepisów niniejszej

ustawy prowadzili działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkolenia kandydatów

na diagnostów lub prowadzących kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na instruktorów, są

obowiązani w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy dostosować swoją działalność

do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 21, w brzmieniu nadanym ni-

niejszą ustawą.

Art. 62. Podmioty zagraniczne działające na postawie ustawy z dnia 6 lipca 1982

r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności

gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

wpisane do rejestru przedsiębiorców, korzystają z przysługujących im, na podstawie usta-

wy, ulg i zwolnień do czasu ich wyczerpania.

Art. 63. 1. Wpisy do rejestru operatorów pocztowych dokonane na podstawie

ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe do dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy stają się z mocy prawa wpisami do rejestru działalności regulowanej w rozumieniu

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Postępowania w sprawie o wpis do rejestru operatorów pocztowych

na podstawie zgłoszenia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy, umarza się.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Prezes Urzędu Regulacji

Telekomunikacji i Poczty dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do rejestru operatorów

pocztowych, pod warunkiem złożenia przez tego przedsiębiorcę, w terminie 14 dni od dnia
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doręczenia decyzji o umorzeniu postępowania, oświadczenia o spełnianiu warunków nie-

zbędnych do wykonywania tej działalności.

4.  Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy po-

stępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia, umarza się z mocy prawa.

Art. 64. 1. Wpisy oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,

istniejące w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pozostają

w mocy.

2. Do przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych

utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się przepisy ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej.

3. Przedstawicielstwa utworzone na podstawie przepisów, o których

mowa w art. 89 ustawy – Prawo działalności gospodarczej, działają na zasadach dotych-

czasowych do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń.

Art. 65. 1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie  prze-

chowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie prze-

chowywania przed dniem wejścia w życie ustawy, są obowiązani dostosować swoją formę

prawną działania i uzyskać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 51a ustawy wymienio-

nej w art. 5, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r., a w przypadku nieuzyskania wpisu w

tym terminie – zaprzestać prowadzenia działalności.

2. Jeżeli zaprzestanie działalności gospodarczej w dziedzinie przecho-

wywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przecho-

wywania następuje z powodu rezygnacji przedsiębiorcy z wykonywania działalności go-

spodarczej przed upływem okresu przechowywania tej dokumentacji, niezłożenia wniosku

o wpis lub odmowy wpisu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.

51p ust. 1-3 oraz art. 51r i 51s ustawy wymienionej w art. 5 niniejszej ustawy.

3. W okresie do uzyskania wpisu lub zaprzestania działalności do przed-

siębiorców, o których mowa w  ust. 1 i  2, stosuje się przepisy art. 51f  ust. 2 – w części

dotyczącej obowiązku informowania wojewody właściwego ze względu na miejsce wyko-



200

nywania działalności o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub o ogłoszeniu jego

upadłości, art. 51g ust. 6, art. 51o ust. 2, art. 51r i 51s ustawy wymienionej w art. 5 niniej-

szej ustawy.

Art. 66. 1. W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. pod-

mioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym uzupełnią

wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Po upływie tego terminu przepis art. 24

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stosuje się odpowied-

nio.

2. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji po-

datkowej (NIP), stanowiącego uzupełnienie wpisu w Rejestrze, nie podlega opłacie sądo-

wej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 67. W terminie do dnia 1 stycznia 2007 r. w stosunku do podmiotów wpisa-

nych do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON właściwe organy

statystyki publicznej uzupełnią z urzędu wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP) na

podstawie danych otrzymanych w trybie określonym w ustawie, o której mowa w art. 14.

Art. 68. Kontrolę przedsiębiorcy wszczętą przed dniem wejścia w życie ustawy o

swobodzie działalności gospodarczej prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

Art. 69. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających

zmienianych niniejszą ustawą pozostają w mocy do czasu wejścia życie przepisów wyda-

nych na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
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Art. 70. Ilekroć w  obowiązujących przepisach jest mowa o przepisach ustawy z

dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, należy przez to rozumieć wła-

ściwe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 71.  Ilekroć używa się:

1) w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług

oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127

i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz.

231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r.

Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141,

poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161,

poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,

poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r.

Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,

Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz.

1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794,

Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803

oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874,

Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302 i Nr 199, poz. 1934 i Nr 229,

poz. 2271);

2) w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i

identyfikacji podatników i płatników;

3) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

4) w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych

terminu „rachunek bankowy", w odniesieniu do przedsiębiorcy,

o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności go-

spodarczej, należy przez to rozumieć także rachunek tego przedsiębior-

cy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
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Art. 72. W terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. Marszałek Sejmu ogłosi teksty

jednolite ustaw, o których mowa w art. 5-10, 13-23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38.

Art. 73. Przepis art. 19 pkt 4 w zakresie dotyczącym art. 50 ust. 13 ustawy z dnia

5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się

od dnia 1 stycznia 2005 r.

Art. 74. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 14 pkt

2 i art. 22 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

                                           

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982  r. Nr 16,
poz. 125, z 1983  r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984  r. Nr 54, poz. 275, z 1985  r. Nr 14, poz. 60
i Nr 23, poz. 100, z 1986  r. Nr 39, poz. 193, z 1988  r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989  r. Nr 34,
poz. 180, z 1990  r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991  r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992  r. Nr 24, poz. 101, z 1994  r. Nr 123, poz. 600, z 1995  r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310,
z 1997  r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106,
poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998  r. Nr 113,
poz. 717, z 1999  r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000  r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74,
poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001  r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128,
poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002  r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145 oraz
z 2004 r. Nr 11, 95.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001  r. Nr 128, poz. 1405

i Nr 154, poz. 1800, z 2002  r. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989   r. Nr 74, poz. 442, z 1991  r. Nr 60,

poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994  r. Nr 121, poz. 591, z 1997  r. Nr 121, poz. 769 i 770, z 1998  r.

Nr 106, poz. 668 oraz z 2002  r. Nr 153, poz. 1271.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074

oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000  r. Nr 86, poz. 958,

z 2001  r. Nr 125, poz. 1371, z 2002  r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676,

Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003   r. Nr 80, poz. 717 i 721,  Nr 200,

poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996   r. Nr 106, poz. 496,

z 1997  r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998  r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000  r.
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Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,

poz. 1320, z 2001  r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002  r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,

Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003  r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304

i Nr 203, poz.1966.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002  r. Nr 25, poz. 253,

Nr 56, poz. 517 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996  r. Nr 106, poz. 496, z 1997  r. Nr 88,

poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998  r. Nr 106, poz. 668, z 2000  r. Nr 109, poz. 1157

i Nr 120, poz. 1268, z 2001  r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002  r. Nr 113,

poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.

Nr 223, poz. 2219.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003  r. Nr 49, poz. 408

i Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 240, poz. 2052 oraz

z 2003  r. Nr 124, poz. 1152.

11) Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002  r. Nr 25, poz. 253,

oraz z 2003  r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997  r. Nr 88, poz. 554, z 1998  r. Nr 162,

poz. 1118, z 1999  r. Nr 83, poz. 931, z 2000  r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001  r. Nr 110,

poz. 1189, z 2002  r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003  r. Nr 130, poz. 1188 Nr 137,

poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001  r. Nr 102, poz. 1115,

z 2002  r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207,

poz. 1752 oraz z 2003  r. Nr 203, poz. 1966.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001  r.  Nr 89, poz. 969 oraz

z 2003  r. Nr 109, poz. 1029.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 1997  r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770,

z 2000  r. Nr 22, poz. 272, z 2001  r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002  r. Nr 113, poz. 984

oraz z 2003  r. Nr 7, poz. 78.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002  r. Nr 76, poz. 691,

Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003  r. Nr 90, poz. 845.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003  r. Nr 124, poz. 1152,

Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953

i Nr 210, poz. 2036.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001  r. Nr 110, poz. 1189,

z 2002  r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003  r. Nr 49, poz. 408, Nr  60, poz. 535, Nr 96, poz. 874,

Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276.
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19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999  r. Nr 11, poz. 95, z 2000  r. Nr 29,

poz. 357, z 2001  r. Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002  r. Nr 71, poz. 656

i Nr 74, poz. 676.

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999  r. Nr 110, poz. 1255, z 2000  r. Nr 48,

poz. 554, z 2001  r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2003  r. Nr 41, poz. 361 i Nr 124,

poz. 1152.

21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997  r. Nr 160, poz. 1083, z 1998  r. Nr 106,

poz. 668, z 1999  r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000  r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216,

Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001  r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475,

Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002  r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,

Nr  153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003  r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170,

poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999  r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178,

z 2000  r. Nr 119, poz. 1250, z 2001  r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42, poz. 472 oraz z 2002  r. Nr 89, poz. 804

i Nr 188, poz. 1572.

23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998  r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999  r.

Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000  r. Nr 9,

poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001  r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,

poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,

Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002  r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,

Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz

z 2003  r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609,

Nr 170, poz. 1651 i Nr 228, poz. 2255.

24) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000  r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717,

z 2001  r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002  r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,

Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003  r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162,

poz. 1569.

25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001  r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76,

poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002  r. Nr 71, poz. 655, Nr 135,

poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003  r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874,

Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176,  Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.

26) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181

i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 189, poz. 1852.
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Załącznik
do ustawy

II Czynności urzędowe
1. Od sporządzenia aktu małżeństwa,
w tym zawartego w sposób określony w
art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego

75 zł

2. Od innych czynności urzędu stanu
cywilnego

10 zł 1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,
2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o
nadaniu dziecku nazwiska męża matki

3. Od ustalenia brzmienia albo
pisowni imienia lub nazwiska

15 zł

4. Od decyzji o wpisaniu do polskich
ksiąg stanu cywilnego treści aktu
stanu cywilnego sporządzonego za
granicą

40 zł

5. Od pozostałych decyzji wydawanych
przez kierownika urzędu stanu
cywilnego

30 zł

6. Od protokołu zawierającego
ostatnią wolę spadkodawcy,
sporządzonego przez osoby
wymienione w art. 951 § 1
Kodeksu cywilnego

15 zł

7. Od decyzji o zmianie nazwiska i
imienia (imion) albo nazwiska lub
imienia (imion)

30 zł

8. Od wydania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

100 zł
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9. Od przeniesienia decyzji o
warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu na rzecz
innej osoby

50 zł

10. Od zatwierdzenia projektu
budowlanego

38 zł

11. Od przeniesienia decyzji o
pozwoleniu na budowę na rzecz
innej osoby

76 zł

12. Od wydania decyzji o
przeniesieniu praw i obowiązków
wynikających z wydawanych, na
podstawie przepisów
o ochronie środowiska i przepisów
o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie
substancji i energii do środowiska:

1) w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą

2) od pozostałych

1.000 zł

250 zł

13. Od potwierdzenia zgłoszenia
rejestracyjnego obowiązku w
podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowym

152 zł

14. Od dokonania wpisu
niepublicznego zakładu opieki
zdrowotnej do
rejestru zakładów prowadzonego
przez wojewodę

190 zł

15. Od wymaganego przepisami o
ochronie środowiska:

1) zatwierdzenia raportu o 1.000 zł
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bezpieczeństwie

2) zatwierdzenia zmian w raporcie
o bezpieczeństwie   200 zł

16. Od przyrzeczenia wydania
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

83 zł

17. Od decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodu
regulowanego w rozumieniu
przepisów o zasadach uznawania
nabytych w państwach
członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów
regulowanych

2) do podejmowania lub wykonywania
działalności regulowanej w
rozumieniu przepisów
o zasadach uznawania nabytych
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji
do podejmowania lub wykonywania
niektórych działalności

500 zł

500 zł

18. Od decyzji o uznaniu za
obywatela polskiego

200 zł

19. Od decyzji o nabyciu
obywatelstwa polskiego

200 zł

20. Od stwierdzenia posiadania lub
utraty obywatelstwa polskiego

50 zł

21. Od dokonania wpisania
zaproszenia cudzoziemca na pobyt

20 zł
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w Rzeczypospolitej Polskiej do
ewidencji zaproszeń

22. Od dokonania wpisu
przedstawicielstwa przedsiębiorcy
zagranicznego do rejestru
przedstawicielstw przedsiębiorców
zagranicznych

 6.000 zł

23. Od dokonania wpisu statku
rybackiego do ewidencji statków
rybackich

160 zł

24. Od zmiany wpisu w ewidencji
statków rybackich

55 zł

25. Od dokonania wpisu do rejestru
osób uprawnionych do wykonywania
czynności akwizycyjnych na rzecz
otwartych funduszy emerytalnych

100 zł

26. Od zmiany wpisu do rejestru, o
którym mowa w ust. 25, polegającej
z rozpoczęciu wykonywania czynności
akwizycyjnych na rzecz innego
funduszu, bądź z rozpoczęciu
wykonywania czynności akwizycyjnych
w imieniu innego podmiotu

50 zł

27. Od dokonania wpisu do rejestru
agentów ubezpieczeniowych

100 zł

28. Od zmiany wpisu do rejestru
agentów ubezpieczeniowych

50 zł Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych
obejmująca:
a) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania,
numer w rejestrze przedsiębiorców, nazwę, pod którą
wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę
i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego
będącego osobą fizyczną,
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b) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w
rejestrze przedsiębiorców - w przypadku agenta
ubezpieczeniowego będącego osobą prawną,
c) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę, adres podmiotu,
numer w rejestrze przedsiębiorców - w przypadku
agentów ubezpieczeniowych wykonujących działalność
agencyjną jako działalność uzupełniającą do
podstawowej,
d) imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania
- w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których
agent wykonuje czynności agencyjne.

29. Od dokonania wpisu do rejestru
działalności regulowanej:

1) podmiotu prowadzącego działalność
na podstawie przepisów o ruchu
drogowym,

2) podmiotu prowadzącego działalność
   w zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego,

b) oczyszczania alkoholu
etylowego,

c) skażania alkoholu etylowego,

d) odwadniania alkoholu
etylowego;

jeżeli treścią wpisu jest więcej
niż jeden rodzaj działalności
opłatę skarbową pobiera się od
każdego z nich.

3) podmiotu prowadzącego działalność
w zakresie wytwarzania wyrobów

400 zł

11.400 zł

11.400 zł

11.400 zł

11.400 zł

11.400 zł
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tytoniowych,

4) podmiotu prowadzącego działalność
   w zakresie:

a) wyrobu napojów spirytusowych,

b) rozlewu napojów spirytusowych

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż
jeden rodzaj działalności opłatę
skarbową pobiera się od każdego z
nich;

5) podmiotu prowadzącego działalność
kantorową,

6) podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą na podstawie
przepisów o usługach
turystycznych w zakresie
organizowania imprez
turystycznych oraz pośredniczenia
na zlecenie klientów w zawieraniu
umów o świadczenie usług
turystycznych,

7) podmiotu prowadzącego działalność
na podstawie przepisów o
nasiennictwie w zakresie obrotu
materiałem siewnym,

8) podmiotu prowadzącego działalność
w zakresie konfekcjonowania lub
obrotu środkami ochrony roślin,

11.400 zł

11.400 zł

1.063 zł

500 zł

  278 zł

 1.110 zł
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9) podmiotu prowadzącego działalność
na podstawie ustawy – Prawo
pocztowe

10) podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą
niewymienioną w niniejszym
ustępie

   400 zł

 600 zł

30. Od zmiany wpisu do rejestru
działalności regulowanej:

1) jeżeli dotyczy ona rozszerzenia
   zakresu działalności, o której
   mowa w ust. 29 pkt 1 oraz pkt
   5-10 – 50 % stawek określonych
   od wpisu,

2) jeżeli polega ona na zwiększeniu
liczby miejsc prowadzenia
działalności, o której mowa w
ust. 29 pkt 2-4 – 50% stawek
określonych od wpisu

02/27zb
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IV Zezwolenia
1. Od zezwolenia na zawarcie
małżeństwa, o którym mowa w art. 4
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

30 zł

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony

300 zł 1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu
nadano status uchodźcy,

2) pierwsze zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca
będącego członkiem najbliższej rodziny repatrianta w
rozumieniu przepisów o repatriacji.

3. Od zezwolenia na osiedlenie się 600 zł

4. Od przepustki w małym ruchu
granicznym:

1) jednorazowej

2) stałej

7 zł

19 zł

5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta
granicznej placówki kontrolnej
Straży Granicznej

2) pobytowej wydawanej przez
wojewodę w przypadku, o którym
mowa w art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175):

a) w pkt 1

b) w pkt 2

300 zł

50 zł

200 zł
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c) w pkt 3

d) w pkt 4

3) pobytowej wydawanej przez
wojewodę małoletniemu
cudzoziemcowi urodzonemu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

a) krótkoterminowej

b) długoterminowej

200 zł

50 zł

100 zł

200 zł

6. Od przedłużenia wizy pobytowej:

1) krótkoterminowej

2) długoterminowej

200 zł

400 zł

7. Od zezwoleń wydanych na podstawie
przepisów o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców:

1) na nabycie przez cudzoziemca
nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego

2) na nabycie lub objęcie przez
cudzoziemca udziałów lub akcji w
spółce handlowej z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, będącej właścicielem
lub wieczystym użytkownikiem
nieruchomości

3) na nabywanie lub obejmowanie
przez cudzoziemców udziałów lub
akcji w spółce handlowej z

1.400 zł

1.400 zł

2.082 zł
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siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
będącej właścicielem lub
wieczystym użytkownikiem
nieruchomości, wydanych na
wniosek tej spółki

8. Od pozwoleń wydawanych na
podstawie przepisów prawa
budowlanego:

1) na budowę nowego obiektu
budowlanego oraz urządzeń
budowlanych związanych z
obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na
prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż
rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni
użytkowej

- nie więcej niż

b) budynku służącego celom
gospodarczym w gospodarstwie
rolnym

c) innego budynku

d) studni oraz urządzeń do
usuwania nieczystości stałych
i ścieków

e) budowli związanych z
produkcją rolną

   1 zł

500 zł

8 zł

40 zł

14 zł

100 zł

Pozwolenia na budowę:

1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy
lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem
zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na
cele naukowe, socjalne i kulturalne.
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f) sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem
dróg dojazdowych, dojść do budynków
i zjazdów z drogi

g) sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych o długości do 1 kilometra

h) innych budowli

i) urządzeń budowlanych
związanych z obiektem budowlanym.

W razie wydania pozwolenia
na budowę budynku o funkcji
mieszanej, przy obliczaniu opłaty
skarbowej nie uwzględnia się
powierzchni mieszkalnej tego
budynku.

2) na rozbudowę, przebudowę,
nadbudowę, odbudowę obiektu
budowlanego oraz na wznowienie robót
budowlanych - 50% stawek określonych
w pkt 1

2.000 zł

   14 zł

140 zł

80 zł

9. Od pozwoleń na użytkowanie
obiektu budowlanego:

1) od pozwolenia na zmianę sposobu
użytkowania obiektu budowlanego

Pozwolenia na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy
lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem
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- 75% stawek określonych w ust.
8 pkt 1,

2) wybudowanego bez pozwolenia na
budowę - 150% stawek określonych
w ust. 8 pkt 1,

3) w pozostałych wypadkach - 25%
stawek określonych w ust. 8 pkt 1

zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na
cele naukowe, socjalne i kulturalne.

10. Od pozwolenia na rozbiórkę
obiektu budowlanego

28 zł

11. Od pozwolenia na broń
(świadectwa broni) udzielonego:

1) osobie fizycznej

2) osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej

212 zł

1.063 zł

1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w
związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w
interesie publicznym, a także na broń pamiątkową
pozbawioną na stałe cech używalności oraz
na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie
wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie
wojskowej,

2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

12. Od zezwoleń oraz upoważnień
wydawanych na podstawie przepisów
o ruchu drogowym:

1) w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą

2) od pozostałych

  400 zł

40 zł

13. Od decyzji w sprawie:

1) wydania świadectwa homologacji
typu pojazdu

1.370 zł
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2) zmiany lub rozszerzenia
świadectwa homologacji typu
pojazdu

3) zwolnienia z obowiązku
uzyskania świadectwa
homologacji typu pojazdu

380 zł

1.370 zł

14. Od zezwoleń na utworzenie
banku spółdzielczego - od funduszu
udziałowego banku

0,1%

15. Od zezwoleń na utworzenie
banku w formie spółki akcyjnej -
od kapitału założycielskiego banku

0,1%

16. Od zezwoleń na utworzenie
za granicą banku z kapitałem
polskim lub udziałem kapitału
polskiego

11.400 zł

17. Od zezwoleń na otwarcie na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oddziału lub
przedstawicielstwa zagranicznego
banku, przedłużenia terminu
ważności lub zmiany warunków
wydanego zezwolenia:

1) na otwarcie oddziału banku

2) na otwarcie przedstawicielstwa
banku

11.400 zł

1.140 zł

18. Od zezwolenia na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej i
zmiany wydanego zezwolenia

11.400 zł
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19. Od zezwolenia na utworzenie
przez fundację zagraniczną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawicielstwa

760 zł

20. Od licencji połowowych na
wykonywanie rybołówstwa morskiego
wydawanych:

1) na okres jednego roku

2) na okres powyżej jednego roku

570 zł

1.140 zł

21. Od zezwoleń na prowadzenie
połowów w celach sportowo-
rekreacyjnych wydawanych:

1) na okres jednego miesiąca

2) na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz
   młodzieży szkolnej w wieku
   do 24 lat

b) od pozostałych

11 zł

25 zł

42 zł

22. Od zezwoleń na prowadzenie w
polskich obszarach morskich:

1) połowów w celach naukowo-
badawczych lub szkoleniowych

2) chowu, hodowli albo zarybiania

10 zł

10 zł

23. Od pozwoleń wodnoprawnych 190 zł
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24. Od zezwoleń wydawanych na
podstawie przepisów o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez
statki:

1) na usuwanie do morza urobku z
pogłębiania dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów
lub innych substancji

100 zł

200 zł

25. Od zezwoleń wydawanych na
podstawie przepisów prawa
geologicznego i górniczego,
dopuszczających do stosowania w
zakładach górniczych maszyn,
urządzeń i materiałów oraz środków
strzałowych i sprzętu strzałowego:

1) od dopuszczenia: maszyny
wyciągowej wraz z układami
sygnalizacji łączności, maszyny
urabiającej i wrębiającej,
maszyny ładującej i
zgarniającej, maszyn i urządzeń
górniczych z napędem
spalinowym, lokomotywy, obudowy
zmechanizowanej, pojazdu
oponowego wraz z przyczepami i
naczepami, systemu zasilania i
sterowania urządzeń
elektrycznych, hydraulicznych i
pneumatycznych, centrali
telefonicznej i dyspozytorskiej
wraz z systemami łączności,
bezpieczeństwa i alarmowania,
urządzeń wiertniczych,
specjalistycznych maszyn do
urabiania i wałowania, a także

638 zł



16

urządzeń i pojazdów do
transportu urobku w
odkrywkowych zakładach
górniczych

2) od dopuszczenia: środków
strzałowych i sprzętu
strzałowego, maszyn i urządzeń
odpylających oraz
klimatyzacyjnych, kolejek
podwieszanych, spągowych i
kołowrotów, wiertnic i
wiertarek górniczych, urządzeń
odstawczych, urządzeń
zasilających trakcji
elektrycznej, wiertnic do
wykonywania otworów strzałowych
w odkrywkowych zakładach
górniczych, głowic
przeciwerupcyjnych i
eksploatacyjnych wraz z
systemem sterowania w zakładach
górniczych wydobywających ropę
i gaz ziemny otworami
wiertniczymi, specjalistycznych
górniczych przyrządów
pomiarowych, sprzętu
ratowniczego dla ochrony
górnych dróg oddechowych, a
także innych maszyn i urządzeń
przeznaczonych do pracy w
pomieszczeniach zagrożonych
powstaniem mieszanin
wybuchowych

3) od dopuszczenia zmian w
maszynach, urządzeniach i
sprzęcie strzałowym, o których
mowa w pkt 1 i 2, oraz od

425 zł

212 zł
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dopuszczenia maszyn, urządzeń,
sprzętu i materiałów
niewymienionych w pkt 1 i 2

26. Od wydanych na podstawie
przepisów o ochronie roślin zezwoleń
na dopuszczenie środka ochrony
roślin do obrotu i stosowania:

1) na okres 10 lat

2) na okres do 3 lat

3) jednorazowego zezwolenia na
dopuszczenie do obrotu i
stosowania środka ochrony
roślin

 1.000 zł

600 zł

400 zł

27. Od zezwoleń wydawanych na
podstawie przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi
włóknistych

2) na prowadzenie kontraktacji
upraw maku lub konopi
włóknistych

25 zł

120 zł

28. Od zezwoleń na wywóz za granicę
dobra kultury:

1) na wywóz czasowy

2) na wywóz stały - od wartości
dobra ustalonej przez biegłych

38 zł

25%

29. Od indywidualnych zezwoleń
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dewizowych 106 zł

30. Od pozwoleń radiowych wydanych w
związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą

1.900 zł

31. Od zezwolenia na prowadzenie
działalności brokerskiej w
zakresie ubezpieczeń albo
reasekuracji

1.063 zł

32. Od koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu z zagranicą paliwami i
energią

4.164 zł

33. Od zezwoleń na działalność
związaną z narażeniem na
promieniowanie jonizujące,
wydanych na podstawie przepisów
Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów
jądrowych, źródeł i odpadów
promieniotwórczych oraz
wypalonego paliwa jądrowego,
łącznie z ich transportem na
własny użytek

2) na stosowanie w jednostce
organizacyjnej źródeł
promieniotwórczych, materiałów
jądrowych, urządzeń
zawierających źródła
promieniotwórcze lub
wytwarzających promieniowanie
jonizujące oraz na zamierzone
podawanie substancji
promieniotwórczych ludziom i

200 zł

200 zł
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zwierzętom w celu medycznej lub
weterynaryjnej diagnostyki,
leczenia lub badań naukowych

3) na nabywanie urządzeń
wytwarzających promieniowanie
jonizujące oraz na uruchamianie
laboratoriów i pracowni, w
których mają być stosowane
źródła promieniowania
jonizującego, w tym pracowni
rentgenowskich

4) na stosowanie poza jednostką
organizacyjną (w terenie)
źródeł promieniotwórczych i
materiałów jądrowych oraz
urządzeń zawierających źródła
promieniotwórcze lub
wytwarzających promieniowanie
jonizujące

5) na obrót materiałami jądrowymi,
źródłami promieniotwórczymi,
urządzeniami zawierającymi
źródła promieniotwórcze lub
wytwarzającymi promieniowanie
jonizujące oraz na transport
materiałów jądrowych, źródeł i
odpadów promieniotwórczych oraz
wypalonego paliwa jądrowego
(poza transportem na własny
użytek, o którym mowa w pkt 1)

6) na instalowanie i obsługę
urządzeń zawierających źródła
promieniotwórcze oraz
uruchamianie urządzeń
wytwarzających promieniowanie

200 zł

500 zł

500 zł

500 zł
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jonizujące

7) na wytwarzanie, przetwarzanie
materiałów jądrowych, źródeł i
odpadów promieniotwórczych,
wypalonego paliwa jądrowego
oraz na produkowanie urządzeń
zawierających źródła
promieniotwórcze lub
wytwarzających promieniowanie
jonizujące, jak również na
zamierzone dodawanie substancji
promieniotwórczych w procesie
produkcyjnym wyrobów
powszechnego użytku i artykułów
medycznych oraz na obrót tymi
wyrobami i artykułami

8) na budowę, rozruch,
eksploatację (próbną lub stałą)
oraz zamknięcie lub likwidację
obiektów jądrowych, składowisk
odpadów promieniotwórczych,
przechowalników i składowisk
wypalonego paliwa jądrowego

1.000 zł

 1.000 zł

34. Od zgód i zezwoleń wydanych na
podstawie przepisów o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych:

1) od zgody na uwolnienie GMO do
środowiska albo na zamknięte
użycie GMO,

2) od zezwolenia na wprowadzenie
do obrotu produktów GMO oraz na
wywóz lub tranzyt produktów GMO

3.400 zł

3.400 zł

35. Od zezwoleń wydanych na 100 zł
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podstawie przepisów o ochronie
przyrody w zakresie przewożenia
przez granice Rzeczypospolitej
Polskiej roślin lub zwierząt, ich
części lub innych produktów
pochodnych podlegających
ograniczeniom wynikającym z umów
międzynarodowych, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska

36. Od pozwoleń na wprowadzanie
substancji i energii do środowiska
wydawanych na podstawie przepisów
o ochronie środowiska i przepisów
o odpadach:

1) od pozwoleń wydawanych w
związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą

2) od pozostałych pozwoleń

Opłata skarbowa od pozwolenia na
wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza, wydanego w wyniku
przeprowadzenia postępowania
kompensacyjnego, wynosi 150%
stawki określonej odpowiednio
w pkt 1 albo 2.

2.000 zł

500 zł

37. Od zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości

100 zł

38. Od zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie
opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu

100 zł
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nieczystości ciekłych

39. Od innych niż wymienione w
niniejszym załączniku zezwoleń
(pozwoleń oraz koncesji):

1) na prowadzenie działalności
gospodarczej

2) od pozostałych

600 zł

76 zł

1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli
zwierząt gospodarskich,

2) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich
lub ich szczątków,

3) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów,
wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego,
służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości,
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu
Państwa, uporządkowania własności gospodarstw
rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych,
melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją
przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji
jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane
przez inwestorów zastępczych,

5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości
organów celnych - wydawane na wniosek składany przez
osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych
w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby
podczas przekraczania granicy,

6) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane
przedsiębiorcom,

7) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

8) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

40. Od przedłużenia terminu ważności
lub zmiany warunków wydanego
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
oraz duplikatów zezwoleń
(pozwoleń, koncesji) - 50 % stawki
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określonej dla zezwolenia, z
zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2, ust.
17 i ust. 18, z tym że od
duplikatów zezwoleń (pozwoleń,
koncesji) nie więcej niż 19 zł



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

Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej został skierowany do Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej dnia 15 października 2003  r. (druk sejmowy nr 2118). Ze względu na

szczególnie obszerny zakres projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak

również konieczność zastosowania regulacji przejściowych wymagane jest wydanie ustawy

wprowadzającej. Art. 105 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że

ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie, tzw.

ustawie wprowadzającej.

Projektowana ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodar-

czej dokonuje zmian w przepisach obowiązujących, polegających m.in. na:

– zastąpieniu zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej wpisem do właściwego

rejestru działalności regulowanej;

– dostosowaniu do postanowień ustawy głównej przepisów regulujących udzielanie konce-

sji utrzymanych w jej projekcie;

– dostosowaniu regulacji związanych z kontrolą przedsiębiorcy do przepisów rozdziału 5

projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „Kontrola przedsiębiorcy” (zmia-

na ustawy o kontroli skarbowej, zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa, zmiana ustawy o

systemie ubezpieczeń społecznych);

– ustaleniu stawek opłaty skarbowej od czynności urzędowych polegających na dokonaniu

wpisu do rejestru działalności regulowanej poszczególnych podmiotów, przy zachowaniu

stawek przewidzianych obecnie dla zezwoleń (zmiana ustawy o opłacie skarbowej);

– ustaleniu ochrony praw dotychczasowych koncesjonariuszy w zakresie budowy

i eksploatacji autostrad;

– uwzględnieniu bezpośredniego stosowania Rozporządzenia Rady nr 2407/92 w sprawie

licencjonowania przewoźników lotniczych (zmiana ustawy – Prawo lotnicze);

– zniesieniu zezwoleń na obrót zwierzyną żywą, tuszami zwierzyny i ich częściami w ro-

zumieniu ustawy – Prawo łowieckie;

– dostosowaniu przepisów o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw

członkowskich UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP do regulacji wprowadzo-
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nych w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w części dotyczącej wy-

konywania wolnego zawodu).

Projekt nie zawiera propozycji (poza związanymi z trybem przeprowadzania kontroli) w za-

kresie dostosowania ustaw, określających kompetencje licznych organów kontrolnych, do

nowych zasad kontroli przedsiębiorców przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności

gospodarczej (SDG). Wynika to z faktu, że obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Administracji trwają prace mające na celu dokonanie przeglądu publicznych instytucji kon-

trolnych pod kątem racjonalizacji obszarów kompetencyjnych i redukcji kosztów inspekcji.

Ponieważ wynikiem prac może być likwidacja bądź łączenie poszczególnych inspekcji, trud-

no określić na tym etapie, które inspekcje pozostaną oraz jaki będzie zakres ich kompetencji.

Projekt ustawy wprowadzającej realizuje cele ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

przez wprowadzenie istotnych ułatwień w zakresie podejmowania i wykonywania działalno-

ści gospodarczej oraz uproszczenie i uporządkowanie procedur administracyjnych z nią zwią-

zanych. W toku prowadzonych prac nad projektem ustawy głównej oraz równoległym opra-

cowywaniem koncepcji przepisów wprowadzających dokonano przeglądu rodzajów

działalności gospodarczej, na które obecnie wymagane są zezwolenia, i podziału na te, które

należy utrzymać, i te, które mogłyby być zastąpione wpisem do odpowiedniego rejestru dzia-

łalności regulowanej.

Utrzymane zostały, zgodnie z regulacją zawartą w projekcie ustawy głównej oraz

w autopoprawce do tego projektu, zezwolenia na wykonywanie pewnych określonych rodza-

jów działalności gospodarczej ze względu na ich szczególny charakter lub wymogi prawa

międzynarodowego, w tym przepisy Unii Europejskiej. Nadal również będą obowiązywały

zezwolenia uzasadnione innymi, tj. społecznymi, względami, jak np. na obrót napojami alko-

holowymi, określone przepisami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi. Decyzja o utrzymaniu tych zezwoleń została poprzedzona licznymi konsultacjami z

organizacjami społecznymi i samorządem terytorialnym.

Należy podkreślić, że obok tych zezwoleń na podjęcie działalności gospodarczej w obszarze

gospodarki funkcjonują różne inne zezwolenia, pozwolenia, zgody, zatwierdzenia itp. zwią-

zane z wykonaniem określonej czynności, dopuszczeniem produktu do obrotu, uznaniem

standardu technicznego przygotowania zakładu do prowadzenia produkcji przy ściśle okre-

ślonych wymaganiach, np. sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych itp. Zwłaszcza

w tym ostatnim przypadku takie zatwierdzenie zakładu z reguły wiąże się z określonymi

uprawnieniami przedsiębiorcy, np. możliwością otrzymania wsparcia finansowego w ramach



3

wykorzystywania mechanizmów wspólnej polityki rolnej czy też możliwością eksportu pro-

duktów do krajów UE. Ponieważ tego rodzaju zezwolenia mają charakter zatwierdzenia lub

dopuszczenia (przedmiotowy, np. dotyczący pomieszczeń, zakładu) i jako takie wykraczają

poza zakres regulacji projektu ustawy głównej, z tych też względów nie odnoszą się do nich

przepisy projektu ustawy wprowadzającej.

Szczegółowa analiza rodzajów zezwoleń i warunków ich uzyskania pozwoliła na wyselekcjo-

nowanie tych, które bezpośrednio związane są z podjęciem określonej działalności gospodar-

czej i które mogą być zaliczone do działalności regulowanej.

Projektowana ustawa zakłada prowadzenie działalności gospodarczej jako działalności regu-

lowanej w zakresie: usług turystycznych, organizacji profesjonalnego współzawodnictwa

sportowego, organizowania polowań dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz polowań za granicą, wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu

etylowego, wytwarzania wyrobów tytoniowych, wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,

działalności kantorowej, prowadzenia przedsiębiorstw składowych, działalności pocztowej

objętej obowiązkiem zgłoszenia, usług detektywistycznych, przechowywania dokumentacji

osobowej i płacowej pracodawców, prowadzenia stacji kontroli pojazdów, prowadzenia

ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenia pracowni psychologicznych dla kandydatów na

kierowców, szkolenia doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów nie-

bezpiecznych, indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i lekarzy, orga-

nizowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych, lekarzy i lekarzy dentystów,

organizowania wyścigów konnych, obrotu materiałem siewnym, konfekcjonowania i obrotu

środkami ochrony roślin, wytwarzania i magazynowania biokomponentów stosowanych w

paliwach ciekłych.

Nie zaliczono do działalności regulowanej działalności określonej przepisami prawa teleko-

munikacyjnego, uznając, że nie jest to konieczne z powodu przewidywanego wejścia w życie

ustawy wprowadzającej z dniem 1 maja 2004  r. i równoczesnego prowadzenia prac nad pro-

jektem nowej ustawy prawo telekomunikacyjne, który w związku z liberalizacją zasad po-

dejmowania działalności telekomunikacyjnej nie przewiduje instytucji sprzeciwu ani innych

form reglamentowania tej działalności.

W odniesieniu do wymienionego zakresu działalności regulowanej dostosowano przepisy

ustaw szczegółowych do ogólnych zasad odnoszących się do takiej działalności ustalonych w

projekcie ustawy głównej, przez zastąpienie zezwoleń wpisem do odpowiedniego rejestru,

przy jednoczesnym złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków okre-
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ślonych ustawą regulującą daną działalność. Przedsiębiorcy podejmujący działalność regulo-

waną zostają zwolnieni z przedkładania organowi regulacyjnemu często obszernej dokumen-

tacji związanej z uzyskaniem dotychczasowych zezwoleń. W ustawach szczegółowych do-

precyzowane zostały warunki podjęcia działalności, ponieważ wobec odejścia od zezwoleń

tylko przepisy ustawy określają te warunki. Jednocześnie takie doprecyzowanie jest bardzo

istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ otrzymuje on jasno sformułowane ramy

wykonywania danej działalności. Uściślenie i przejrzyste określenie warunków wykonywania

działalności jest również niezbędne ze względu na dotkliwe konsekwencje (zakaz prowadze-

nia działalności regulowanej przez 3 lata), jakie ponosi przedsiębiorca w przypadku rażącego

nieprzestrzegania tych warunków. Z podjęciem każdego rodzaju działalności regulowanej

związane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania

działalności gospodarczej w danym zakresie, opatrzonego pouczeniem o odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Organami rejestrowymi pozostają organy, które

dotychczas wydawały zezwolenia.

W rozdziale 1 „Przepisy ogólne” projektowana ustawa wprowadzająca zakłada, że ustawa

główna wejdzie w życie w trzech etapach. Przewiduje się, że większość przepisów wejdzie w

życie z dniem 1 maja 2004 r. Artykuły dotyczące definicji mikroprzedsiębiorców oraz małych

i średnich przedsiębiorców mają zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 r.

Z kolei projektowane regulacje dotyczące identyfikacji przedsiębiorcy na podstawie numeru

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz utworzenia Centralnej Informacji Ewidencji Działalności

Gospodarczej wymagają budowy nowych lub usprawnienia działających systemów informa-

tycznych, dlatego też dla wprowadzenia przepisów w tym zakresie zaproponowany został w

ustawie wprowadzającej 3-letni okres vacatio legis.

W rozdziale 2 „Zmiany obowiązujących przepisów” projekt ustawy zawiera konieczne zmia-

ny ustaw, związane z rozwiązaniami zawartymi w ustawie głównej.

Art. 2 (ustawa – Kodeks wykroczeń)

Kodeks wykroczeń przewidywał dotychczas jedynie odpowiedzialność za prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub

bez wymaganej koncesji albo zezwolenia. Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej wprowadza nowy rodzaj reglamentowanej działalności, jakim jest działalność regulowa-
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na. W związku z tym pojawiła się konieczność dokonania zmiany Kodeksu wykroczeń, pole-

gającej na wprowadzeniu odpowiedzialności za wykroczenie, jakim jest prowadzenie działal-

ności regulowanej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej. Popełnienie

wykroczenia, o którym mowa, zostało zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Konsekwencją wprowadzenia do projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

przepisu art. 75, zgodnie z którym czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontro-

lowanego lub osoby przez niego upoważnionej, oraz nałożenia na kontrolowanego obowiązku

pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w

szczególności w czasie jego nieobecności, jest wprowadzenie w Kodeksie wykroczeń nowego

rodzaju wykroczenia (art. 601 § 7). A mianowicie niedopełnienie przez kontrolowanego obo-

wiązku pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli

stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą grzywny nie niższej niż 1 000 zł. Konieczność

wprowadzenia do Kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za tego typu wykroczenie ma za-

pobiegać utrudnianiu przez kontrolowanego przebiegu kontroli przez niewyznaczenie osoby

upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, co mogłoby być przyczyną opóźnień

postępowania. Tak więc przepis ten stanowić ma jedną z gwarancji sprawności przebiegu

postępowań kontrolnych.

Art. 3 (ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy)

Zmiany w tej ustawie mają charakter dostosowujący do projektu ustawy SDG w zakresie

upoważnień do przeprowadzania kontroli. Dalsze zmiany tej ustawy nie są konieczne. Kon-

wencja Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i

handlu z 1947 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450) stanowi szczególne uprawnienia inspekto-

rów pracy, a ograniczenia kontroli przewidziane w SDG nie będą stosowane, jeżeli ratyfiko-

wane umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 75  SDG).

Art. 4 (ustawa o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej    Ludowej

działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez osoby prawne i fizyczne)

Ustawa o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalno-

ści gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez osoby prawne i  fizyczne jest zasad-

niczo niezgodna z projektem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niemniej jednak

na podstawie jej przepisów w Polsce działa ponad 300 podmiotów wpisanych do Krajowego
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Rejestru Sądowego. Uchylenie tej ustawy naruszyłoby zatem zasadę zachowania praw naby-

tych. W związku z tym ograniczono się jedynie do wprowadzenia w tej ustawie zasady, że

nowe zezwolenia nie będą wydawane. Ustawa ta wymaga także innych zmian, w szczególno-

ści dostosowujących ją do przepisów prawa dewizowego, jednak wykraczałyby one poza do-

stosowanie do projektu ustawy SDG.

Art. 5 (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

Zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach są konsekwencją rezygnacji z

zezwoleń na rzecz prowadzenia działalności przechowalniczej jako działalności regulowanej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokonaną

ustawą z dnia 18 grudnia 2002  r. – od dnia 1 kwietnia 2003  r. przedsiębiorcy podejmujący

działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej praco-

dawców mają obowiązek uzyskać zezwolenie właściwego wojewody na prowadzenie takiej

działalności. Wydanie zezwolenia jest uwarunkowane pozytywną opinią Naczelnego Dyrek-

tora Archiwów Państwowych w przedmiocie oceny spełnienia przez przedsiębiorców warun-

ków prowadzenia działalności.

Ten tryb postępowania w odniesieniu do firm zamierzających podjąć działalność przechowal-

niczą miał zapobiegać tzw. dzikiemu przechowalnictwu oraz gwarantować, że dokumentacja

pracownicza będzie trafiała do właściwie przygotowanych przedsiębiorców, będących w sta-

nie zapewnić odpowiednie warunki przechowywania dokumentów przez znaczny okres czasu,

jak i prawidłowe ich udostępnianie zainteresowanym osobom.

Odejście od udzielania zezwoleń będzie stanowić niewątpliwe osłabienie prawnych możliwo-

ści rozpoznania statusu i przygotowania przedsiębiorców podejmujących działalność prze-

chowalniczą.

Projektowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej generalnie rezygnuje z trybu

zezwoleniowego przy podejmowaniu działalności gospodarczej, lecz istotne znaczenie doku-

mentacji pracowniczej oraz specyfika działalności przechowalniczej wymaga zaliczenia jej do

działalności regulowanych, a tym samym – uzależnienia możliwości jej wykonywania od

uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płaco-

wych.



7

Z tych też względów w postulowanych zmianach znalazły się przepisy precyzujące warunki

wykonywania tej działalności, których istnienie – deklarowane przez przedsiębiorcę – będzie

stanowić podstawę wpisu.

W pozostałej części zmiany stanowią przepisy dostosowujące brzmienie ustawy do wymogów

nowego trybu, tzn. wpisu do rejestru działalności regulowanej, z wyjątkiem ust. 3 w art. 51k.

Przepis ten obliguje wojewodę do przeprowadzenia pierwszej kontroli przedsiębiorcy w ciągu

roku od wpisania do rejestru. Celem tej kontroli miałoby być sprawdzenie, czy przedsiębiorca

istotnie spełnia warunki wymagane do wykonywania działalności przechowalniczej, co bę-

dzie przedmiotem oświadczenia składanego przed wpisem.

Jak wskazano powyżej – obecnie obowiązujące przepisy przewidują ocenę przedsiębiorcy na

etapie rozpoznawania wniosku, a co za tym idzie – w przypadku niespełnienia określonych

wymogów negatywne jego załatwienie (odmowa wydania zezwolenia); zapobiega to wejściu

na rynek przechowalnictwa firm nieprzygotowanych. Przepisy dotyczące rejestracji działalno-

ści regulowanej takiej możliwości nie dają. Konieczne jest zatem wprowadzenie przepisu,

który pozwoli na szybkie rozeznanie sytuacji prawnej i faktycznej przedsiębiorcy, aczkolwiek

dokonywane już wobec podmiotu działającego. Temu służy wprowadzenie unormowania o

obligatoryjnej pierwszej kontroli każdego wpisanego przedsiębiorcy w stosunkowo krótkim

czasie od wpisu.

Art. 6 (ustawa o drogach publicznych) oraz

art. 13 (o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym)

Zmiany ustawy o autostradach płatnych oraz ustawy o drogach publicznych są      niezbędne z

uwagi na zniesienie istniejącego dotychczas w ustawie – Prawo działalności gospodarczej

obowiązku uzyskania koncesji na budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację auto-

strad płatnych. Mając na uwadze ochronę praw dotychczasowych koncesjonariuszy – w prze-

pisach przejściowych do niniejszej ustawy przewiduje się zachowanie mocy dotychczas

udzielonych koncesji i zawartych na ich podstawie umów koncesyjnych. Jednocześnie za-

mieszczono przepisy, które regulują kwestie m.in. zmiany lub cofnięcia udzielonych koncesji.

Zmiany dokonane w ustawie o autostradach płatnych dostosowują przepisy tej ustawy do no-

wego stanu prawnego, jaki zaistnieje z chwilą wejścia w życie ustawy o  swobodzie działal-

ności gospodarczej, w zakresie likwidacji obowiązku udzielenia koncesji. Ponadto zmiany

określają procedury odwoławcze w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie
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podmiotu uprawnionego do zawarcia umowy o  budowę i eksploatację albo wyłącznie eks-

ploatację autostrady. Istnienie takich procedur jest wymagane przez prawo wspólnotowe w

przypadku dokonywania zamówień, w tym na roboty budowlane i usługi, w przypadku gdy

zamawiającym jest m.in. organ państwowy lub samorządowy. W dotychczasowym stanie

prawnym – udzielenie koncesji w drodze decyzji administracyjnej było wystarczające do

spełnienia wymogów unijnych, z uwagi na przypisany do decyzji administracyjnych tryb od-

woławczy, możliwość wzruszenia decyzji ostatecznych i możliwość wniesienia skargi do są-

du.

Art. 7 (ustawa o systemie oświaty)

Działalność edukacyjna prowadzona przez szkoły, placówki, zespoły nie stanowi działalności

gospodarczej, nawet jeżeli jest prowadzona odpłatnie. Dotychczasowa, wieloletnia praktyka

ugruntowała stanowisko traktowania kształcenia prowadzonego przez szkoły, placówki i

uczelnie jako działalności, która nie może się sprowadzać wyłącznie do celu zarobkowego – i

w związku z tym nie jest działalnością gospodarczą. Przepisy doprecyzowujące kwestie zwią-

zane z odpłatną działalnością edukacyjną w obszarze szkolnictwa wyższego oraz innymi ro-

dzajami działalności uczelni,   które analogicznie jak w systemie oświaty nie są działalnością

gospodarczą, zostaną podjęte w ramach przygotowywanej nowej ustawy o szkolnictwie wyż-

szym.

Art. 8 (ustawa o kontroli skarbowej)

Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej normuje w rozdziale 5 zasady prze-

prowadzania kontroli przedsiębiorcy. Wobec powyższego zachodzi konieczność dostosowa-

nia przepisów ustawy o kontroli skarbowej do przepisów rozdziału 5 projektowanej ustawy.

W związku z treścią art. 74 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej konieczne

było odpowiednie dostosowanie art. 13 ustawy o kontroli skarbowej uwzględniające wymogi

dotyczące wszczęcia kontroli oraz elementów, które powinno zawierać upoważnienie do

przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W konsekwencji zmiany art. 13 ustawy o kontroli skarbowej konieczne było dokonanie od-

powiednich zmian w art. 13a, art. 14b ust. 2, art. 24, art. 24a, art. 31 ust. 2 i art. 34 ust. 2 pkt 2

ustawy o kontroli skarbowej, a także legislacyjne dostosowanie do zmian ustawy – Ordynacja

podatkowa. Np. dodanie nowego przepisu art. 13b ustawy o kontroli skarbowej spowodowane
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zostało proponowanym wykreśleniem dotychczasowego art. 288a ustawy – Ordynacja podat-

kowa, który był dotąd odpowiednio stosowany w postępowaniu kontrolnym.

Art. 9 (ustawa o radiofonii i telewizji)

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do rozwią-

zań zawartych w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie:

1) regulacji dotyczących koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych

i telewizyjnych, tj. postępowania w sytuacji, gdy przewiduje się udzielenie ograniczonej

liczby koncesji, oraz okresu, na jaki udziela się koncesji. Ponadto dokonano enumeratyw-

nego wyliczenia okoliczności stanowiących obligatoryjne i fakultatywne przesłanki cof-

nięcia koncesji;

2) wprowadzenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na roz-

prowadzaniu programów w sieciach kablowych obowiązku dokonania wpisu do rejestru

rozprowadzania programów; rejestr prowadzony będzie przy wykorzystaniu systemu te-

leinformatycznego przez Przewodniczącego Krajowej Rady   Radiofonii i Telewizji i za-

stąpi dotychczasowe zgłoszenia na tę działalność; wpis do rejestru dokonywany będzie na

wniosek operatora sieci kablowej złożony wraz z  oświadczeniem o spełnieniu warunków

wymaganych do wykonywania działalności;  ponadto w projekcie wymienione zostały

okoliczności, w których organ   rejestrowy wydaje decyzję o zakazie prowadzenia działal-

ności, oraz wskazano, co należy rozumieć na gruncie zmienianej ustawy za rażące naru-

szenie warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Art. 10 (ustawa – Prawo geologiczne i górnicze)

Projektowane zmiany mają na celu zachowanie spójności przepisów Prawa geologicznego i

górniczego z projektowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Przewidziane do

uchylenia przepisy Prawa geologicznego i górniczego z dniem wejścia w życie ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej staną się zbędne. Przepisy projektu ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej nie przewidują możliwości stosowania przepisów odrębnych ustaw

do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofnięcia koncesji w kwestiach uregulowanych

projektowaną ustawą. Zatem w celu dostosowania do przepisów projektowanej ustawy zmia-

ny wymaga art. 15 ust. 2, zawierający normę umożliwiającą stosowanie do koncesjonowania

działalności gospodarczej przepisów Prawa geologicznego i górniczego w pierwszej kolejno-

ści przed dotychczasowymi przepisami o działalności gospodarczej. Ponadto przepis dotyczą-



10

cy czasu trwania koncesji zawarty w art. 15 ust. 3 powinien ulec uchyleniu, bowiem z dniem

wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do określania czasu trwania

koncesji  będzie się stosowało przepisy tej ustawy.

Art. 11 (ustawa – Prawo o notariacie)

Zmiana ustawy – Prawo o notariacie polegająca na wykreśleniu przepisu stanowiącego, że

notariusz nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo działalności gospo-

darczej wynika z konieczności dostosowania tej ustawy do nowej definicji działalności go-

spodarczej przyjętej w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obejmującej

swoim zakresem również działalność zawodową.

Art. 12 (ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie)

Zmiana ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie polegająca na uchyleniu przepisu

stanowiącego, że biegły rewident nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy –

Prawo działalności gospodarczej wynika z konieczności dostosowania tej ustawy do nowej

definicji działalności gospodarczej przyjętej w projekcie ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej, obejmującej również działalność zawodową.

Art. 14 (ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników)

Zmiany proponowane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

wynikają z przepisów projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i dotyczą

głównie uznania NIP za identyfikator przedsiębiorcy w obrocie prawnym i gospodarczym i

urzędowych rejestrach oraz obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyj-

nych przez przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą wraz  z  wnioskiem  o

wpis do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji.

Art. 15 (ustawa – Prawo łowieckie)

Zmiany ustawy – Prawo łowieckie dotyczące regulowanej działalności gospodarczej w zakre-

sie usług turystycznych są ściśle powiązane ze zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o

usługach turystycznych. Szczególny rodzaj działalności gospodarczej w zakresie usług tury-

stycznych obejmujących jedynie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą będzie regulowany wyłącznie przepisa-

mi ustawy – Prawo łowieckie.

Minister właściwy do spraw środowiska zachowuje swoje uprawnienia do wydawania zgody

na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt łownych niebędących zwierzętami   gospodarskimi do

celów badań naukowych, dydaktyki, zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej (art. 16 ust. 2)

oraz wyrażania zgody na polowania dla cudzoziemców niebędących członkami Polskiego

Związku Łowieckiego oraz tych, którzy nie mają wykupionych polowań u przedsiębiorcy

wykonującego działalność gospodarczą, o  której mowa w art. 17 ust. 1 (art. 43 ust. 1), po-

nieważ zgody te nie są zgodami na wykonywanie działalności gospodarczej.

Obrót zwierzyną żywą oraz tuszami zwierzyny i ich częściami stanie się działalnością gospo-

darczą niepodlegającą reglamentacji w rozumieniu projektu ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej, czyli będzie działalnością wolnorynkową.

Art. 16 (ustawa o kulturze fizycznej)

Zmiany w ustawie o kulturze fizycznej zmierzają do zastąpienia dotychczasowego wymogu

uzyskania zgody Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu na podjęcie przez polski związek

sportowy działalności w zakresie organizowania profesjonalnego współzawodnictwa sporto-

wego wymogiem uzyskania wpisu do rejestru organizatorów profesjonalnego współzawod-

nictwa sportowego prowadzonego przez Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. Rejestr ten

byłby rejestrem działalności regulowanej w  rozumieniu projektu ustawy o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej.

Art. 17 (ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej)

Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy:

1) wprowadzenia dla podmiotów prowadzących kształcenie pielęgniarek i położnych

obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do rejestru podmiotów prowadzących

takie kształcenie prowadzonego przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych; wpis

do rejestru działalności regulowanej ma zastąpić dotychczasowe zezwolenia na tę

działalność wydawane przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych; okręgowe rady

pielęgniarek i położnych dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru będą przekazy-

wać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, które będzie
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prowadzić ewidencję wszystkich podmiotów prowadzących ww. kształcenie na tere-

nie kraju; ww. ewidencja będzie miała jedynie charakter informacyjny;

2) zmiany statusu pielęgniarek (położnych) wykonujących indywidualną praktykę, in-

dywidualną specjalistyczną praktykę lub grupową praktykę – w obecnym stanie praw-

nym ww. osoby nie są przedsiębiorcami; w przedmiotowym projekcie proponuje się,

aby prowadzona przez nie działalność była działalnością regulowaną w rozumieniu

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; organem dokonującym wpisu do

właściwego rejestru będzie okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze

względu na miejsce wykonywania praktyki.

Art. 18 (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)  oraz

art. 34 (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Zezwolenia na prowadzenie działalności, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7

czerwca 2001  r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.) oraz w rozdziale 4 ustawy z  dnia 13 września 1996  r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr  132, poz. 622,  z późn. zm.) stanowią

wymóg zawarty w odpowiednich przepisach prawa Unii Europejskiej.

W związku z powyższym do art. 71 ust. 1 projektu ustawy o swobodzie działalności gospo-

darczej wprowadzone zostały ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzaniu ścieków oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z uwagi na fakt, że po wejściu w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej utracą

moc obowiązującą przepisy ustawy – Prawo działalności gospodarczej, w tym również w czę-

ści regulującej zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń na wykonywanie dzia-

łalności gospodarczej, jest konieczne dokonanie zmian w przepisach ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach.

Funkcjonowanie w obecnym kształcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach byłoby niemożliwe, ponieważ w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami po-

zostałoby odwołanie do uchylanych przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej.

Art. 19 (ustawa o zawodzie lekarza)
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Zmiana ustawy o zawodzie lekarza dotyczy:

1) wprowadzenia dla podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy obowiązku zgłoszenia

prowadzonej działalności do rejestru podmiotów prowadzących takie kształcenie prowa-

dzonego przez okręgowe rady lekarskie; wpis do rejestru działalności regulowanej ma za-

stąpić dotychczasowe zezwolenia na tę działalność wydawane przez okręgowe rady lekar-

skie;

2) zmiany statusu lekarzy wykonujących indywidualną praktykę, indywidualną specjali-

styczną praktykę lub grupową praktykę – w obecnym stanie prawnym ww. osoby nie są

przedsiębiorcami; w przedmiotowym projekcie proponuje się, aby prowadzona przez nie

działalność była działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działal-

ności gospodarczej; organem dokonującym wpisu do właściwego rejestru będzie właściwa

okręgowa rada lekarska.

Art. 20 (ustawa – Prawo energetyczne)

Zmiany przepisów ustawy – Prawo energetyczne podyktowane są potrzebą zharmonizowania

ich z przepisami projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie

regulacji zawartych w rozdziale 4 „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza".

Przepis art. 33 ust. 3 pkt 2, dotyczący zakazu wydania koncesji, dostosowano do art. 61 i 69

projektu ustawy głównej. W art. 35 dokonano zmian zapewniających spójność z przepisami

art. 48, 49 i 56 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana art. 36 polega

na uzupełnieniu dotyczącym wniosku przedsiębiorcy, co koresponduje z art. 47 ust. 3 projektu

ustawy głównej i jest zgodne z życzeniami wielu przedsiębiorców, wynikającymi z okolicz-

ności faktycznych podejmowania działalności gospodarczej. Art. 37 ust. 1 pkt  7 zostaje do-

stosowany do art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy głównej; kolejnej harmonizacji służy uchylenie ust. 3

w art. 37 – wynikające z niego przekazywanie przez Prezesa URE urzędowi statystyczne-

mu informacji o udzielonych koncesjach stanie się zbędne, gdyż informowanie organów sta-

tystyki będzie następowało w innym trybie, określonym w art. 44 i 45 projektu ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej. Do tych przepisów oraz do art. 58 projektu ustawy głównej

dostosowano też regulację zawartą w art. 41 ustawy  – Prawo energetyczne.
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Art. 21 (ustawa – Prawo o ruchu drogowym)

Działalność gospodarcza polegająca na przeprowadzaniu badań technicznych pojazdów, pro-

wadzeniu ośrodków szkolenia kierowców oraz prowadzeniu pracowni psychologicznych

przeprowadzających badania psychologiczne kandydatów na kierowców była dotychczas ob-

jęta zezwoleniami. W związku z projektowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,

która znosi obowiązek uzyskania przez podmioty prowadzące ww. działalność gospodarczą

odpowiednich zezwoleń, ze względu na ważny interes społeczny związany z bezpieczeń-

stwem ruchu drogowego oraz dbałość o poprawność działania systemu dopuszczania pojaz-

dów do ruchu i  zapobieganie wprowadzaniu do obrotu samochodów pochodzących

z  kradzieży, pozostawia się reglamentację ww. działalności gospodarczej w postaci objęcia

jej wymogiem wpisu do rejestru działalności regulowanej.

W przypadku działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na diagnostów i

kandydatów na instruktorów wprowadza się w miejsce dotychczasowych upoważnień wyda-

wanych przez starostów jedynie wymóg jakościowy, tj. posiadanie certyfikatu wydawanego

przez Polskie Centrum Akredytacji.

Art. 22 (ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym)

W związku z przyjęciem w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zasady

jednego numeru identyfikacji dla każdego przedsiębiorcy, którym byłby numer identyfikacji

podatkowej (NIP), niezbędnym jest wprowadzenie tego numeru do systemu Krajowego Reje-

stru Sądowego. Projektowana zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma więc na

celu wyłącznie dostosowanie tej ustawy do projektu ustawy o swobodzie działalności gospo-

darczej.

Art. 23 (ustawa o ochronie osób i mienia) oraz

art. 35 (ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i  obrotu

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym)

Konieczność dokonania zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia wynika z braku możliwo-

ści odesłania do przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej po wejściu w życie

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W szczególności nieadekwatne okazałoby się
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odesłanie do przepisów dotyczących zasad kontroli działalności koncesjonowanej. Analo-

giczne uzasadnienie odnosi się do zmiany w  identycznym zakresie wprowadzanej w ustawie

o wykonywaniu działalności      gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym

lub policyjnym. Ponadto wprowadzono obowiązek przekazywania przez przedsiębiorców

numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Art. 24 (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji)

Zmiana ustawy  o komornikach sądowych i egzekucji polegająca na uchyleniu przepisu sta-

nowiącego, że komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo

działalności gospodarczej wynika z konieczności dostosowania tej ustawy do nowej definicji

działalności gospodarczej przyjętej w projekcie ustawy o  swobodzie działalności gospodar-

czej, obejmującej swoim zakresem również działalność zawodową.

Art. 25 (ustawa – Ordynacja podatkowa)

Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej normuje w rozdziale 5 zasady prze-

prowadzania kontroli przedsiębiorcy. Wobec powyższego zachodzi konieczność dostosowa-

nia przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa do przepisów rozdziału 5 projektowanej usta-

wy.

Dotychczasowy przepis art. 288a ustawy – Ordynacja podatkowa przewiduje, że kontrolujący

w związku z prowadzoną kontrolą może dokonać sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

badanych dokumentów u kontrahentów kontrolowanego prowadzących działalność gospodar-

czą (tzw. kontrola krzyżowa). Należy jednak zauważyć, że celem tej kontroli nie jest spraw-

dzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.

281 § 2 Ordynacji podatkowej), a sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów u

kontrahentów kontrolowanego prowadzących działalność gospodarczą (art. 288a). Procedurą

adekwatną do sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów są czynności sprawdza-

jące nie zaś kontrola podatkowa. Wobec powyższego proponuje się dodanie art. 274c w dziale

V Czynności sprawdzające oraz skreślenie art. 288a w dziale VI  Kontrola podatkowa.

W art. 281a Ordynacji podatkowej wprowadzono możliwość wyznaczenia przez kontrolowa-

nego osoby fizycznej, która będzie go zastępowała w trakcie kontroli. Przepis ten ma na celu
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uelastycznienie czynności kontrolnych, ponieważ  zwolni przedsiębiorcę z obowiązku osobi-

stego udziału w czynnościach kontrolnych.

W  art. 283 w § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa treść:

– pkt 3 dostosowano do art. 74 ust. 1 projektu ustawy o swobodzie działalności     gospodar-

czej, zgodnie z którym czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników or-

ganów kontroli po okazaniu legitymacji (...) oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowa-

dzenia kontroli (...); w związku z wprowadzoną zmianą jednostki samorządu terytorialnego

zostaną zobligowane do wydania legitymacji służbowych pracownikom przeprowadzającym

kontrolę podatkową,

– pkt 6  dostosowano do art. 74  ust. 3 pkt 1 i 7   projektu ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej, zgodnie z którym upoważnienie do kontroli powinno zawierać wskazanie daty

rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

Przepis art. 284 dostosowano do art. 75 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej, w myśl którego czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub

osoby przez niego upoważnionej. Zrezygnowano zatem z możliwości wszczęcia kontroli w

obecności pracownika kontrolowanego (dotychczasowy art. 284 § 2). Natomiast w § 3 i 4

tego przepisu przewidziano tryb postępowania w sytuacji celowego uchylania się kontrolo-

wanego od kontroli podatkowej (w razie nieobecności kontrolowanego lub osoby go zastępu-

jącej albo osoby upoważnionej do reprezentowania). W takim przypadku wszczęcie kontroli

nastąpi następnego dnia po upływie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o obowiązku

stawienia się w miejscu prowadzenia kontroli. Jeżeli nieobecność kontrolowanego lub osoby

go zastępującej albo upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego w ww. terminie

uniemożliwia podjęcie czynności kontrolnych, wówczas kontrola jest zawieszona do czasu,

gdy podjęcie tych czynności będzie możliwe (§ 5 i 6).

Wprowadzenie możliwości żądania przez kontrolujących wydruku z prowadzonych w formie

elektronicznej ksiąg podatkowych oraz umożliwienie elektronicznego pobierania danych z

tych ksiąg (art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej) umożliwi skrócenie czasu niezbędnego

na przeprowadzenie kontroli podatkowej przez wyeliminowanie szeregu czynności material-

no-technicznych i zmniejszy potrzebę osobistego zaangażowania przedsiębiorcy lub osoby

przez niego upoważnionej w czynności kontrolne.

W art. 291 § 4 Ordynacji podatkowej wskazano, że kontrola zostaje zakończona w dniu dorę-

czenia protokołu kontroli. Stosownie bowiem do art. 78 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy o swobo-
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dzie działalności gospodarczej czas trwania kontroli u mikro-,  małego i średniego przedsię-

biorcy nie może przekraczać 4 tygodni. Przepis art. 291 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

przewiduje, że kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, ma możliwość

przedstawienia, w terminie 14 dni od otrzymania protokołu, zastrzeżeń i wyjaśnień. Nato-

miast kontrolujący jest zobowiązany rozpatrzyć przedmiotowe zastrzeżenia także w terminie

14 dni – art. 291 § 2 Ordynacji. Powoduje to wydłużenie czasu trwania kontroli o 28 dni.

Wobec powyższego przeprowadzenie kontroli okaże się niewykonalne, ponieważ w momen-

cie jej wszczęcia organ podatkowy będzie zmuszony dążyć już do jej zakończenia, niezależ-

nie od etapu, na jakim jest kontrola. Konieczne jest zatem wprowadzenie uregulowania

umożliwiającego zakończenie kontroli podatkowej w dniu doręczenia protokołu kontroli, a

nie, jak jest w aktualnym stanie prawnym, w dniu doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia

o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń lub w dniu upływu terminu do przedstawienia zastrzeżeń

lub wyjaśnień.

Zmiany wprowadzone w art. 284a w § 1 i 2, w art. 285 § 3 oraz w art. 289 Ordynacji podat-

kowej mają charakter dostosowawczy do art. 281a.

Art. 26 (ustawa o usługach turystycznych)

Projektowana zmiana polega na tym, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa turystycznego nie wymaga uzyskania

zezwolenia, natomiast jest traktowane jako działalność regulowana i podlega wpisowi do re-

jestru działalności regulowanej prowadzonego przez wojewodę.

Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy złożony wraz z oświadczeniem

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej polegającej

na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w za-

wieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych. Oświadczenie powinno zawierać m.in.

informację o posiadaniu przez przedsiębiorcę umowy gwarancji bankowej lub ubezpiecze-

niowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów.

Według art. 7 Dyrektywy 90/314 o podróżach i wycieczkach turystycznych sprzedawanych w

formie pakietu organizator lub/i sprzedawca imprez turystycznych ma obowiązek udoku-

mentowania posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności lub ban-

kructwa. Zabezpieczenie to jest przeznaczone na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju

oraz na zwrot wpłat klientom, którzy z tego powodu nie wyjechali. Należy wskazać, że
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przedmiotowy artykuł dyrektywy 90/314 pozostawia państwom członkowskim dowolność w

wyborze sposobu jego wdrożenia.

Organem upoważnionym do uruchamiania środków stanowiących zabezpieczenie finansowe

jest wojewoda. Upoważnienie do uruchamiania środków stanowiących zabezpieczenie finan-

sowe znajduje się w treści danej gwarancji lub umowy ubezpieczenia. Przedsiębiorca prowa-

dzący działalność regulowaną, na każde żądanie organu rejestrowego, tj. wojewody, obowią-

zany jest przedłożyć dokumenty stanowiące dowód zapewnienia pokrycia kosztów powrotu

klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia

tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewy-

konania zobowiązań umownych.

W raporcie Komisji Europejskiej nt. wdrożenia Dyrektywy 90/314 stwierdzono, że przed-

miotowe zabezpieczenie musi być dostępne w jak najkrótszym czasie, a instytucje admini-

stracji muszą stale monitorować rynek ofert turystycznych i eliminować podmioty, które nie

spełniają wymienionych w dyrektywie warunków dla bezpiecznego dostarczania konsumen-

tom pakietów turystycznych.

Art. 27 (ustawa o administrowaniu obrotem z zagranicą usługami)

Proponowane przepisy mają na celu zniesienie bariery administracyjno-prawnej w postaci

konieczności uzyskania zezwolenia w zakresie obrotu usługami z zagranicą, co może mieć

korzystny wpływ na rozwój sektora usług. Jednocześnie projektodawca zapewnia możliwość

zastosowania ograniczeń w obrocie usługami w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia,

bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska oraz istotnych interesów państwa.

Art. 28 (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych)

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych mają na celu dostosowanie przepisów

o kontroli płatników składek do rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej.

Art. 29 (ustawa – Kodeks karny skarbowy)
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Wprowadzona została odpowiedzialność karna skarbowa za prowadzenie działalności kanto-

rowej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności kantorowej. Jest to konsekwencja

zmian w ustawie – Prawo dewizowe.

Art. 30 (ustawa o opłacie skarbowej)

Projektowana nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej jest konsekwencją zmiany przepisów

wynikających z projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Opracowując niniejszy projekt nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej, nadano nowe brzmie-

nie II i IV części załącznika do ustawy.

Zmiany polegają na wykreśleniu w IV części załącznika przepisów określających stawki

opłaty skarbowej od zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem ze-

zwoleń wydawanych na podstawie przepisów ustaw wymienionych w art. 71 projektu ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej) i jednoczesnym zamieszczeniu w II części załącznika

przepisów określających stawki opłaty skarbowej od czynności urzędowych polegających na

dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej poszczególnych podmiotów, przy za-

chowaniu stawek przewidzianych obecnie od zezwoleń.

Zmiana ustawy o opłacie skarbowej będzie wymagała zapewnienia spójności załączników do

ustawy w związku z dokonywaną zmianą ustawy o opłacie skarbowej w projekcie ustawy o

ochronie przyrody (druk nr 1982) i projekcie ustawy o rybołówstwie (druk nr 2174), nad któ-

rymi obecnie trwają prace w Sejmie.

Art. 31 (ustawa o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postę-

powania cywilnego i innych ustaw)

Propozycje zmian dotyczą przedsiębiorców – domy składowe, dla których minister właściwy

do spraw rynków rolnych jest organem wydającym zezwolenia na prowadzenie przedsię-

biorstw składowych przyjmujących na skład towary rolne, natomiast minister właściwy do

spraw gospodarki jest organem wydającym zezwolenia dla przedsiębiorców przyjmujących na

skład towary przemysłowe.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca października 2003  r. wydał 32 decyzje zezwa-

lające przedsiębiorcom na prowadzenie przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład

zboża, rzepak i ziarno zbóż motylkowych.
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Do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nie wpłynęły wnioski o wydanie ze-

zwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład towary prze-

mysłowe.

Przewidziane zmiany przepisów obowiązujących zostały tak opracowane, aby zgodnie z pro-

jektem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej system udzielania zezwoleń na prowa-

dzenie przedsiębiorstw składowych przekształcił się w system działalności regulowanej. Pro-

pozycje zmian przewidują, że domy składowe prowadzące działalność na podstawie zezwoleń

wydanych zgodnie z dotychczasowymi przepisami wpisuje się do rejestru z urzędu, na pod-

stawie danych zawartych w tych zezwoleniach.

Należy jednak podkreślić, że dotychczasowy system wydawania zezwoleń, w drodze decyzji,

podejmowanych po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy minimalizował niebezpieczeństwo

nienależytego prowadzenia przedsiębiorstwa składowego. W decyzjach określane były mię-

dzy innymi warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia przedsiębiorstwa

składowego oraz minimalna wysokość środków własnych przeznaczonych na jego prowadze-

nie. Przystosowanie magazynów, pomieszczeń i urządzeń wnioskodawcy do prawidłowego

przechowywania towarów rolnych potwierdzone było opinią wojewódzkiego inspektora In-

spekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dołączoną do wniosku. Biorąc

pod uwagę specyficzną działalność domów składowych przechowujących w przedsiębior-

stwach składowych towary rolne należące do składających oraz wydawanie papierów warto-

ściowych, jakimi są dowody składowe, istnieje pewne niebezpieczeństwo, że przedsiębiorca

występujący o wpis może nie dawać rękojmi należytego prowadzenia przedsiębiorstwa skła-

dowego. Ponieważ zakres działania ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw doty-

czy praktycznie działalności przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład towary rol-

ne, zaproponowano w art. 3 rozdzielenie delegacji dla ministra właściwego do spraw gospo-

darki i ministra właściwego do spraw rynków rolnych do wydania rozporządzeń

określających szczególne warunki techniczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu

przedsiębiorstw składowych.

Art. 32 (ustawa o wyścigach konnych)

Projektowana zmiana ustawy o wyścigach konnych zakłada, że zgodnie z art. 16 organizowa-

nie wyścigów konnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów projektu usta-
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wy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru takiej działalności.

Projekt wprowadza warunki prowadzenia takiej działalności, określa informacje, które powi-

nien zawierać wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, oraz informacje, które

powinien zawierać rejestr. Projekt ustawy przewiduje tryb i sankcje w razie naruszenia wa-

runków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania wyścigów kon-

nych.

Należy zwrócić uwagę, że projekt ustawy nie przewiduje zmiany przepisów w zakresie ze-

zwolenia na kierowanie stajnią wyścigową, ponieważ czynność taka nie jest działalnością

gospodarczą w rozumieniu przepisów projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospo-

darczej. Zezwolenie to ma charakter prawny zbliżony do    licencji lub certyfikatu uprawnia-

jącego do zajmowania określonego stanowiska. Użyte przez ustawodawcę określenie „ze-

zwolenie” nie przesądza o charakterze prawnym takiej instytucji.

Art. 33 (ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych) oraz

art. 43 (ustawa o napojach spirytusowych)

Propozycje zmian ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tyto-

niowych oraz ustawy o napojach spirytusowych zostały opracowane w dostosowaniu do pro-

jektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w którym zaproponowano zastąpienie

zezwoleń systemem rejestrów działalności regulowanej. Przewidziane zmiany wymienionych

przepisów zostały tak opracowane, aby – bez narażenia na dodatkowe koszty przedsiębiorców

– system zezwoleń w zakresie wyrobów akcyzowych przekształcił się w system działalności

regulowanej.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero planują rozpoczęcie produkcji wyrobów akcyzowych, zgodnie

z założeniami przyjętymi w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, otrzy-

mają wpis do rejestru po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z oświadczeniem o wypełnieniu

wymogów prawa przewidzianych przy wykonywaniu danej działalności.

Przyjęcie wspomnianego rozwiązania usprawni i skróci proces rejestracji, dzięki czemu

przedsiębiorcy w krótszym czasie będą mogli rozpocząć produkcję.
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Art. 36 (ustawa o usługach detektywistycznych)

Szerokie zmiany w ustawie o usługach detektywistycznych wiążą się z zastąpieniem w pro-

jekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej instytucji zezwolenia wpisem do reje-

stru działalności regulowanej. Konieczne stało się zatem określenie organu właściwego w

sprawach prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

(art. 17), wskazanie (w art. 15) warunków, które muszą spełnić przedsiębiorcy, o czym mowa

w art. 65 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z zastąpieniem

procedur wydawania zezwoleń procedurą rejestracji muszą ulec zmianie art. 15-20, a uchyle-

niu art. 21 i 22, art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 26.

Art. 37 (ustawa – Prawo farmaceutyczne)

Zmiany ustawy z dnia 6 września 2001  r. – Prawo farmaceutyczne:

1) związane są z autopoprawką Rządu do art. 71 ust. 1 pkt 8 ustawy o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej, która pozostawia dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie

działalności gospodarczej (w tym zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-

nej);

2) polegają na dodaniu nowego rozdziału 2a „Przepisy ogólne w sprawie działalności

objętych zezwoleniami” w związku z uchyleniem ustawy – Prawo działalności gospo-

darczej oraz z zasadą zawartą  w art. 71 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności go-

spodarczej;   w obecnym stanie prawnym przedmiotowa ustawa w zakresie nieuregu-

lowanym odsyła do ustawy – Prawo działalności gospodarczej; proponowana zmiana

polega na inkorporowaniu odpowiednich przepisów ww. ustawy do ustawy – Prawo

farmaceutyczne.

Art. 38 (ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach) oraz

art. 39 (ustawa o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością)

Zmiana ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach oraz ustawy o materiałach i  wyrobach

przeznaczonych do kontaktu z żywnością ma charakter porządkowy i  dotyczy odniesienia się

do projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w miejsce ustawy – Prawo

działalności gospodarczej.
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Art. 40 (ustawa – Prawo lotnicze)

W związku z przewidywanym terminem wejścia w życie projektowanej ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej z dniem 1 maja 2004 r., tj. z dniem przystąpienia Polski do Unii

Europejskiej, należy utrzymać w mocy część zawartych w ustawie        – Prawo lotnicze

przepisów proceduralnych dotyczących wydawania koncesji na wykonywanie przewozu lot-

niczego oraz przepisy ustawy – Prawo lotnicze dotyczące zezwoleń na prowadzenie pozosta-

łej lotniczej działalności gospodarczej. Podyktowane jest to faktem, że prawo wspólnotowe

przepisów takich właściwie nie zawiera. Rozporządzenie Rady nr 2407/92 w sprawie licen-

cjonowania przewoźników lotniczych Wspólnoty zawiera ogólne zasady koncesjonowania

(licencjonowania) przewoźników lotniczych, nie zawiera natomiast przepisów procedural-

nych. Przepisy te powinny zostać wydane, zgodnie z upoważnieniem zawartym w art.13 ust.1

powyższego rozporządzenia, przez Państwa Członkowskie Wspólnoty.

Art. 41 (ustawa – Prawo dewizowe)

Proponowane zmiany w ustawie – Prawo dewizowe wiążą się z projektem ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej, w świetle którego działalność kantorowa jest działal-

nością regulowaną, której podjęcie i prowadzenie jest uzależnione od uzyskania przez przed-

siębiorcę wpisu w rejestrze działalności kantorowej i spełnienia szczególnych warunków jej

wykonywania określonych w  Prawie dewizowym.

Zmiany w Prawie dewizowym polegają zatem na określeniu postępowania w sprawach doty-

czących uzyskiwania takich wpisów oraz szczególnych warunków wykonywania działalności

kantorowej, w miejsce dotychczasowych regulacji, w ramach których prowadzenie takiej

działalności wymagało zezwolenia Prezesa NBP. Zmiany w ustawie –  Prawo dewizowe mają

zatem charakter wtórny w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej i  w dużej mierze polegają na dostosowaniu obowiązujących prze-

pisów dewizowych do tych rozwiązań.

Art. 42 (ustawa  o  zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

W związku z poszerzeniem w projektowanej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

dotychczasowego znaczenia definicji „działalności gospodarczej”, ustalonego w ustawie –

Prawo działalności gospodarczej, niezbędne jest dokonanie zmian w ustawie o zasadach i
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warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz człon-

ków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowane zmiany mają na celu

dostosowanie przepisów ustawy o zasadach i  warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw

członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej do regulacji wprowadzonych w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej. Dotychczas wskazywano odrębnie w przepisach wykonywanie wolnego zawodu oraz

prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami w ustawie pozostanie jedynie

wskazanie na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto jako jeden z dokumentów,

które obywatel Unii ubiegający się o zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy ma obowiązek

dołączyć do wniosku, wskazano również odpis z Centralnej Informacji Ewidencji Działalno-

ści Gospodarczej. Wprowadzane zmiany mają charakter porządkowy.

Art. 44 (ustawa o produktach biobójczych)

Zmiana ustawy o produktach biobójczych ma charakter porządkowy i dotyczy odniesienia się

do projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w miejsce ustawy – Prawo

działalności gospodarczej.

Art. 45 (ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych)

Działalność gospodarcza w zakresie szkolenia doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie

drogowym towarów niebezpiecznych była dotychczas objęta zezwoleniami. Ze względu na

fakt, że przepisy umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U.

z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), obligują właściwe władze państw-sygnatariuszy tej umowy do

reglamentacji tej działalności, proponuje się objęcie jej obowiązkiem wpisu do rejestru pro-

wadzonego przez marszałka województwa.

Art. 46 (ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Uchylenie art. 19 w ustawie z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpie-

czeń społecznych związane jest z zamieszczeniem w projekcie art. 65 regulującego te same

kwestie.
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Art. 47 (ustawa o transporcie kolejowym)

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym polega zasadniczo na przyjęciu zasady, że

w  sprawach nieuregulowanych ustawą o transporcie kolejowym stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 48 (ustawa – Prawo pocztowe)

Ustawa – Prawo pocztowe przewiduje 3 rodzaje uprawnień do prowadzenia działalności

pocztowej:

1) na podstawie zezwolenia – dotyczy to działalności pocztowej polegającej na przyjmowa-

niu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją oraz przesyłek dla ociem-

niałych;

2) na podstawie zgłoszenia – w zakresie działalności pocztowej niewymagającej

zezwolenia;

3) na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania druków bezadresowych.

Pierwszy rodzaj działalności nie wymaga zmian regulacyjnych w ustawie wprowadzającej

ustawę o swobodzie działalności gospodarczej w związku z wyłączeniem na podstawie art. 71

projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projektowane przepisy dotyczą niezbędnych zmian regulacyjnych w zakresie działalności

pocztowej wykonywanej obecnie na podstawie zgłoszenia. Ten rodzaj działalności nie powi-

nien być wyłączany spod rygorów działalności regulowanej, gdyż zgodnie z Dyrektywą

97/67/WE zmienioną Dyrektywą 2002/39/WE system licencji/zezwoleń/rejestracji może być

wprowadzony ze względu na tzw. wymagania podstawowe, do których zalicza się m.in.

względy bezpieczeństwa przesyłek, a także ochrony danych. Ponadto jest niezbędne, aby

przedsiębiorca wykonujący ten rodzaj działalności zapewnił proste i niedyskryminujące wa-

runki postępowania reklamacyjnego, co jest jednym z fundamentalnych wymogów Dyrekty-

wy 97/67.

W projekcie określone zostały wymogi, jakie powinien spełniać wnioskodawca ubiegający się

o wpis do rejestru działalności regulowanej, co jest usankcjonowaniem obecnego stanu praw-

nego, tj. zobowiązań nałożonych na operatorów pocztowych w zakresie:
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− określenia procedur reklamacyjnych – art. 24 i 49 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. –

Prawo pocztowe,

− przestrzegania tajemnicy pocztowej – art. 39 ustawy – Prawo pocztowe,

− zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek –  art. 22 ustawy – Prawo pocztowe.

Ponadto należy podkreślić, że świadczenie usług pocztowych z naruszeniem przepisów o

zgłoszeniu jest usankcjonowane w ustawie – Prawo pocztowe karami pieniężnymi.

Proponowana regulacja umożliwiająca utrzymanie działalności pocztowej objętej dotychczas

obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą – Prawo pocztowe jako

działalności regulowanej, tj. objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru operatorów,

jest niezbędna do wypełnienia przepisów ustawy. Rejestr operatorów pocztowych będzie je-

dynym źródłem danych o przedsiębiorcach wykonujących działalność pocztową w obszarze,

który powinien być regulowany ze względu  na obowiązki URTiP m. in. w zakresie:

– kontroli nienaruszania przez operatorów obszaru usług zastrzeżonych dla operatora pu-

blicznego oraz działania zgodnie z przepisami ustawy – Prawo pocztowe,

– monitorowania rynku pocztowego w celu przedkładania informacji o jego strukturze  i

funkcjonowaniu ministrowi właściwemu do spraw łączności (art. 44 ustawy – Prawo

pocztowe) i Komisji Europejskiej stosownie do zobowiązań informacyjnych określonych

w Dyrektywie 97/67/WE, a sprecyzowanych  w art. 84 ustawy   – Prawo pocztowe zmie-

niającym ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne w części dotyczącej

zadań Prezesa URTiP.

Takiej informacji o działających na rynku pocztowym operatorach nie zapewni KRS ani ewi-

dencja działalności gospodarczej, gdyż przedsiębiorcy, rejestrując się, nie są zobowiązani do

podawania wszystkich rodzajów działalności, jakie wykonują.

Ponadto zmiana ustawy – Prawo pocztowe dotyczy także dostosowania jej przepisów do pro-

ponowanej w art. 16 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej regulacji w za-

kresie wskazania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) jako numeru pozwalającego na

identyfikację przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach.

Zgodnie z wymogami art. 65 projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określo-

no treść oświadczenia o spełnieniu przez wnioskodawcę warunków wymaganych do wyko-

nywania działalności pocztowej w zakresie objętym obowiązkiem zgłoszenia do rejestru ope-

ratorów pocztowych.
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Art. 49 (ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Zaproponowana w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej zmiana polega na zastąpieniu zawartego w art. 116 tej ustawy odwołania do

ustawy – Prawo działalności gospodarczej  przez wskazanie w tym miejscu ustawy o swobo-

dzie gospodarczej. Projektowana ustawa ma zastąpić dotychczasową regulację z tego zakresu.

Jest to zatem zmiana porządkująca system prawny.

Art. 50 (ustawa o nasiennictwie)

Zaproponowana zmiana dotyczy art. 54 ustawy o nasiennictwie.

Obecny przepis zawarty w tym artykule wprowadza zasadę, że obrót materiałem siewnym

mogą prowadzić przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Dostosowując ten przepis do wymogów projektowanej ustawy o swobodzie działalności go-

spodarczej, określono, że działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałem siewnym jest

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Organem upoważnionym do prowadzenia tego rejestru pozostaje wojewódzki inspektor

ochrony roślin i nasiennictwa.

Zaproponowana zmiana wprowadza przepisy zgodne z projektowaną ustawą o swobodzie

działalności gospodarczej, nie nakłada natomiast dodatkowych obowiązków na przedsiębior-

ców prowadzących obrót ani na wojewódzkich inspektorów.

Art. 51 (ustawa o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach cie-

kłych)

Zmiana ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do regulacji przewidzianych w projektowanej

ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa o biokomponentach w dotychczaso-

wym brzmieniu nakładała obowiązek uzyskiwania zezwolenia na wytwarzanie lub magazy-

nowanie biokomponentów. W projektowanej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określo-

nym w przepisach enumeratywnie wymienionych ustaw, wśród których nie znajduje się usta-
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wa o biokomponentach. Zachodzi zatem konieczność dokonania zmian w rozdziale 2 oraz art.

17 ustawy o biokomponentach polegających na zastąpieniu zezwolenia wpisem do rejestru

działalności regulowanej. W związku z powyższym przyjęto,  że działalność   gospodarcza w

zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów jest działalnością regulowaną  w

rozumieniu przepisów ustawy  o  swobodzie działalności gospodarczej, a organem prowadzą-

cym rejestr wytwarzania lub magazynowania biokomponentów jest minister właściwy do

spraw rynków rolnych.

Art. 52 (ustawa o ochronie roślin)

Ustawa o ochronie roślin w dotychczasowym brzmieniu wymagała uzyskiwania zezwolenia

na prowadzenie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin. W celu dostosowania

przepisów ustawy o ochronie roślin do regulacji przewidzianych w projektowanej ustawie o

swobodzie działalności gospodarczej zachodzi konieczność dokonania zmian polegających na

zastąpieniu zezwolenia wpisem do rejestru działalności regulowanej. W związku z powyż-

szym w projektowanej zmianie przyjęto, że działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia

konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozu-

mieniu przepisów  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prowadzenie tej działalno-

ści wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wojewódzkiego

inspektora właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Po-

wyższy wymóg nie dotyczy jedynie producentów środków ochrony roślin, którzy uzyskali już

zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie danego środka ochrony

roślin do obrotu.

W rozdziale 3 „Przepisy przejściowe i końcowe” projektowanej ustawy wprowadzającej są

zamieszczone zmiany, mające na celu ułatwienie zrozumienia głównych kroków liberaliza-

cyjnych przewidzianych w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i określe-

nie ich skutków dla przedsiębiorcy (tzw. element intertemporalny).

W art. 53 projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospo-

darczej zamieszczona została klauzula derogacyjna o utracie mocy obowiązującej ustawy –

Prawo działalności gospodarczej z pewnymi wyjątkami w zakresie przepisów dotyczących

małych i średnich przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej, które utracą
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moc w terminie późniejszym z uwagi na postanowienia art. 1 projektowanej ustawy wprowa-

dzającej.

Przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1  stycznia

2007 r. organ wpisuje z urzędu do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu przepi-

sów projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 54). Na organy ewi-

dencyjne nałożony został obowiązek dokonania wpisu w  terminie nie później niż do dnia 30

września 2007 r. Wpis ten jest wolny od opłaty. W celu ochrony interesów przedsiębiorców

przyjęto w projektowanej regulacji rozwiązanie polegające na tym, że do czasu dokonania

wpisów według nowych zasad zachowują moc dotychczasowe wpisy do ewidencji działalno-

ści gospodarczej. Przed dokonaniem wpisu organ ewidencyjny wzywa przedsiębiorcę do uzu-

pełnienia w terminie 30 dni danych, które są wymagane przez przepisy projektowanej ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej. W sytuacji nieuzupełnienia danych organ ewidencyj-

ny wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu.

Art. 55 projektowanej ustawy wprowadzającej stanowi, że sprawy wszczęte na podstawie

zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a nie-

zakończone przed dniem 1 stycznia 2007 r., organ ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepi-

sami projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W opisanej sytuacji or-

gan ewidencyjny wzywa przedsiębiorcę do złożenia wniosku o wpis do ewidencji (art. 27

projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) w terminie 14 dni od dnia do-

ręczenia wezwania. Dopiero w sytuacji braku reakcji ze strony przedsiębiorcy na wezwanie

organu do złożenia wniosku w ustawowym terminie postępowanie w sprawie dokonania wpi-

su umarza się.

Mając na uwadze ochronę praw dotychczasowych koncesjonariuszy, w art. 56 projektowanej

ustawy wprowadzającej zamieszczone zostały rozwiązania dotyczące koncesji wydanych

przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

które pozostaną ważne do upływu terminu, na jaki zostały wydane. W sprawach o udzielenie

koncesji wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy ustaw

regulujących daną działalność, z uwzględnieniem zmian dokonanych projektowaną ustawą

wprowadzającą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

W ustawie wprowadzającej odrębnego potraktowania (art. 57) wymagała kwestia udzielonych

koncesji i umów koncesyjnych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na

podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym. Koncesje takie zachowują ważność z zastrzeżeniem wygaśnięcia kon-
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cesji, w przypadku których nastąpi rozwiązanie umowy koncesyjnej (umowy o budowę i eks-

ploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad) albo dostosowanie tej umowy w zakresie

uwzględnienia praw i  obowiązków organu koncesyjnego i koncesjonariusza wynikających z

koncesji. Utrzymano możliwość cofnięcia koncesji na zasadach określonych w przepisach

dotychczasowych, tj. w przypadku niezawarcia umowy koncesyjnej w określonym w ustawie

terminie oraz naruszenia obowiązków przez koncesjonariusza lub warunków umowy konce-

syjnej. W stosunku do stanu obecnego wyłączono możliwość   (mającą cechy uznaniowości,

niekorzystną dla przedsiębiorcy) cofnięcia koncesji ze względu na „zagrożenie ważnego inte-

resu gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenia bezpie-

czeństwa ludzi”. Możliwość cofnięcia koncesji jest istotna zwłaszcza w tych przypadkach, w

których koncesjonariusze nie wykonują swoich obowiązków określonych w koncesji, co po-

tencjalnie stanowi zagrożenie interesów Skarbu Państwa.

Projekt ustawy wprowadzającej określa w art. 58 ogólną zasadę, że przedsiębiorcy, którzy w

dniu wejścia w życie projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadają

ważne zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej,  zostaną wpisani z urzędu do

rejestrów działalności regulowanej, określonych w odrębnych ustawach. Do dnia doręczenia

przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej zacho-

wują moc zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydane na podstawie

ustaw, o których mowa w rozdziale 2 projektowanej ustawy wprowadzającej. W związku z

tym, że może powstać sytuacja, gdy zakres danych dotyczących przedsiębiorcy posiadanych

przez organ z tytułu wydawania zezwoleń nie pokrywa się z zakresem danych koniecznych do

dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej, niezbędnym stało się wprowadzenie

przepisu, na podstawie którego organ prowadzący rejestr działalności regulowanej może we-

zwać przedsiębiorcę do uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu w terminie 90 dni od

dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ ustawowego terminu skutkuje tym, że organ

prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z

rejestru działalności regulowanej. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej po-

twierdza dokonanie wpisu do rejestru przez wydanie zaświadczenia nie później niż do dnia 31

grudnia 2004 r. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 59 projektu ustawy wprowadzającej postępowania w sprawach o udzielenie

zezwoleń, tj. tych zezwoleń, których nie dotyczy art. 71 projektu ustawy o swobodzie działal-

ności gospodarczej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanej

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przed 1  maja 2004 r.) umarza się, tak aby nie
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utrzymywać dłużej stosowania rozwiązań ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Jednak-

że w opisanej wyżej sytuacji pozostawia się dla organu możliwość dokonania wpisu przedsię-

biorcy do rejestru działalności regulowanej na podstawie wniosku o wydanie zezwolenia, pod

warunkiem złożenia przez tego przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia umorzenia postępo-

wania oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 60 projektu ustawy wprowadzającej Prezes Polskiej Konfederacji Sportu wpi-

suje z urzędu do rejestru organizatorów profesjonalnego współzawodnictwa sportowego pol-

skie związki sportowe, które do dnia 1 maja 2004 r. uzyskały zgodę na organizowanie profe-

sjonalnego współzawodnictwa sportowego. Konieczność wprowadzenia  do projektowanej

ustawy wprowadzającej tego przepisu wynika  z  tego, że zasada ogólna z art. 58 nie może

mieć zastosowania do wpisu z urzędu do rejestru organizatorów profesjonalnego współza-

wodnictwa sportowego polskich związków sportowych, gdyż dotyczy ona zezwoleń, a nie

zgody na prowadzenie działalności.

Z uwagi na doprecyzowanie wymagań w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

jako działalności regulowanej zgodnie ze zmianą ustawy – Prawo o ruchu drogowym przyjęto

w art. 61, że w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy przedsiębiorcy prowadzący

działalność na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń dostosują swoją działalność do

wymagań wprowadzonych ustawą. W przypadku działalności w zakresie prowadzenia szko-

leń kandydatów na diagnostów i prowadzących kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na in-

struktorów  termin ten wynosi 2 lata.

Respektując zasadę zachowania praw nabytych,  zgodnie  z  art. 62,  utrzymuje się ulgi i

zwolnienia, do czasu ich wyczerpania, przysługujące wpisanym do rejestru przedsiębiorców

podmiotom zagranicznym działającym na podstawie przepisów o  zasadach prowadzenia  na

terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej

wytwórczości przez zagraniczne osoby   prawne.

Art. 63 stanowi, że wpisy do rejestru operatorów pocztowych dokonane na podstawie ustawy

z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe do dnia 1 maja 2004 r. stają się z mocy prawa

wpisami do rejestru działalności regulowanej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej. Przepis reguluje również tryb postępowania w sprawach wszczętych i nieza-

kończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

W odniesieniu do przedstawicielstw i oddziałów utworzonych na podstawie dotychczasowych

przepisów, projekt ustawy wprowadzającej (art. 64) przewiduje stosowanie przepisów pro-
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jektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z kolei przedstawicielstwa utwo-

rzone na podstawie przepisów, o których mowa w art. 89 ustawy – Prawo działalności gospo-

darczej, będą działać na zasadach dotychczasowych do czasu wygaśnięcia udzielonych ze-

zwoleń. Wpisy oddziałów i przedstawicielstw istniejące w dniu 1 maja 2004 r. pozostają w

mocy.

Przedsiębiorcy prowadzący dotychczas działalność gospodarczą w zakresie przechowywania

dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania są

obowiązani na podstawie art. 65 dostosować swoją formę prawną działania i uzyskać wpis do

rejestru działalności regulowanej w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.,  w  przeciwnym

razie powinni  zaprzestać  prowadzenia  działalności.

Rozwiązania przyjęte w art. 66 projektu ustawy wprowadzającej mają na celu rozłożenie w

czasie procesu uzupełnienia systemu KRS o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Po wej-

ściu w życie projektowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostanie przygo-

towana odpowiednia zmiana programu informatycznego KRS oraz zostaną opracowane nowe

formularze zgłoszeniowe. W terminie od dnia 1  stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r.

przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać do rejestru posiadane numery NIP. Przedsiębiorcy już

wpisani do rejestru będą nieodpłatnie uzupełniać dane rejestrowe, natomiast podmioty do-

tychczas niewpisane do KRS będą podawać numer NIP na nowych formularzach zgłoszenio-

wych (wniosek o  pierwszy wpis).

Art. 67 stanowi, że w terminie do dnia 1 stycznia 2007 r. w stosunku do podmiotów wpisa-

nych do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON z  urzędu zostanie

uzupełniony wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przyjęcie takiego terminu pozwoli

na opracowanie zmian w oprogramowaniu systemu informatycznego i pozwoli na identyfika-

cję przedsiębiorców przy pomocy numeru NIP.

W art. 68 przyjęto zasadę, że kontrola przedsiębiorcy wszczęta przed dniem wejścia w  życie

projektowanej ustawy  o  swobodzie działalności gospodarczej  toczy się   według przepisów

dotychczasowych.

Art. 69 stanowi, że rozporządzenia wydane na podstawie przepisów upoważniających zmie-

nionych projektowaną ustawą pozostają w mocy do czasu wejścia w życie rozporządzeń wy-

danych na podstawie nowych przepisów upoważniających, nie dłużej jednak niż przez okres 6

miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Przepis ten ma na celu uniknięcie

sytuacji, w której dotychczasowe akty wykonawcze utraciły moc, a nowe akty wykonawcze
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jeszcze nie obowiązują. Aby nie przedłużać obowiązywania starych przepisów wykonaw-

czych, wprowadzono maksymalnie 6  miesięczny okres ich obowiązywania.

Dla uniknięcia wątpliwości co do tego, jakie przepisy należy stosować, gdy obowiązujące

przepisy powołują się na przepisy ustawy – Prawo działalności gospodarczej, w  art. 70 pro-

jektowanej ustawy wprowadzającej zamieszczono jednoznaczne stwierdzenie, że stosuje się

w tym zakresie właściwe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Taki prze-

pis jest konieczny z uwagi na to, że odesłanie do ustawy – Prawo działalności gospodarczej

występuje w wielu aktach prawnych, które nie zostały zamieszczone w przepisach zmieniają-

cych projektowanej ustawy wprowadzającej.

Przepis art. 71 stanowi naturalną konsekwencję uprawnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pro-

jektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który daje przedsiębiorcom będącym

członkami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych możliwość dokonywania płat-

ności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku w

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Przepis odpowiada także obecnemu art. 88

ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Obowiązujący już od blisko 4 lat prze-

pis daje możliwość rozliczania  się przedsiębiorcom posiadającym rachunek w spółdzielczej

kasie oszczędnościowo-kredytowej z podatku VAT za pośrednictwem rachunku w „skok”.

Z uwagi na to, że w przepisach projektowanej ustawy wprowadzającej znalazł się szereg

ustaw, które zostaną zmienione w związku z koniecznością dostosowania ich do rozwiązań

przyjętych w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pojawiła się koniecz-

ność ogłoszenia tekstów jednolitych tych ustaw. W art. 72  przyjęto rozwiązanie, że w termi-

nie do dnia 31 grudnia 2004 r.  Marszałek Sejmu ogłosi teksty jednolite ustaw, o których mo-

wa w rozdziale 2 projektowanej ustawy wprowadzającej.

Przepis art. 73 stanowi konsekwencję zmiany określonej w art. 50 ust. 13 ustawy o zawodzie

lekarza. Jednocześnie norma taka została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 25 lipca

2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, których wejście w życie przewidziano na

dzień 1 stycznia 2005 r. Ze względu na fakt, że   niniejsza ustawa dokonuje istotnej modyfi-

kacji ustawy o zawodzie lekarza, koniecznym było włączenie także tej normy, z zachowaniem

tego samego terminu wejścia w  życie, tj. dnia 1 stycznia 2005 r.

Zakłada się, że projektowana ustawa wprowadzająca ustawę o swobodzie działalności gospo-

darczej wejdzie w życie z dniem 1 maja 2004 r., tj. w tym samym dniu co  ustawa główna, z

zastrzeżeniem art.14 pkt 2 (zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i
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płatników w części odnoszącej się do składania zgłoszenia identyfikacyjnego wraz z wnio-

skiem o wpis do rejestru przedsiębiorców lub o wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

oraz art. 22 (zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), które wejdą w życie z dniem 1

stycznia 2007 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

I. CEL WPROWADZENIA USTAWY

Projektowana ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodar-

czej ma celu dostosowanie szeregu przepisów prawnych związanych z wykonywaniem dzia-

łalności gospodarczej do zmian w systemie regulowania działalności gospodarczej, jakie

wprowadza projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt wyznacza obszary podejmowania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej na

podstawie wpisu do właściwego rejestru, zamiast dotychczasowego wymogu uzyskania ze-

zwolenia. Tym rozwiązaniem zostało objętych kilkadziesiąt ustaw szczegółowych, które m.in.

określają warunki prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej, treść oświadczenia

składanego przez przedsiębiorcę wnioskującego o wpis do rejestru działalności regulowanej,

organ prowadzący rejestr, sposób prowadzenia rejestru, dane podlegające wpisowi do rejestru.

Przepisy ustaw regulujących daną działalność gospodarczą pozostawiają dotychczasowe wy-

mogi, jakie muszą być spełnione przy wykonywaniu takiej działalności, co oznacza, że będzie

ona wykonywana w warunkach zbliżonych do obecnych, przy większej swobodzie jej podej-

mowania i ułatwieniach proceduralnych.

Projekt dostosowuje również do postanowień ustawy głównej przepisy ustaw regulujące

udzielanie utrzymanych koncesji.

Zaproponowane w projekcie ustawy wprowadzającej rozwiązania harmonizują również re-

gulacje dotyczące kontroli przedsiębiorcy z przepisami rozdziału 5 projektu ustawy o swobo-

dzie działalności gospodarczej „Kontrola przedsiębiorcy”.

Odpowiednio do zmian dotyczących wprowadzenia działalności regulowanych, projekt usta-

wy zakłada ustalenie stawek opłaty skarbowej od czynności urzędowych polegających na
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dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej poszczególnych podmiotów, w wyso-

kości stawek przewidzianych dotychczas dla zezwoleń.

Przepisy projektu ustawy wprowadzającej zapewniają ochronę praw dotychczasowych konce-

sjonariuszy w zakresie budowy i eksploatacji autostrad.

W zakresie koncesji na przewozy lotnicze projektowana ustawa uwzględnienia bezpośrednie

stosowanie Rozporządzenia Rady nr 2407/92 w sprawie licencjonowania przewoźników lot-

niczych, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W projektowanej ustawie wprowadzającej następuje całkowite zniesienie zezwolenia na obrót

zwierzyną żywą, tuszami zwierzyny  i  ich częściami w rozumieniu ustawy     – Prawo ło-

wieckie.

Projektowany akt prawny stanowi dostosowanie przepisów o zasadach i warunkach wjazdu i

pobytu obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej do regulacji dotyczących wykonywania wolnego zawodu zawartych

w projekcie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

II. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zo-

stał przekazany do zaopiniowania przez członków Rady Przedsiębiorczości, a także branżo-

wym organizacjom zainteresowanym dokonywanymi zmianami przepisów.

Projekt ustawy uwzględnia szereg ogólnych postulatów partnerów społecznych odnoszących

się do bardziej przejrzystego, jak i korzystniejszego dla przedsiębiorców sformułowania prze-

pisów ogólnych oraz przejściowych i końcowych, w szczególności odnoszących się do funk-

cjonowania już wydanych zezwoleń w obszarach działalności obecnie uznanych za działal-

ność regulowaną oraz skrócenia terminów w zakresie posługiwania się numerem NIP w

oparciu o wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy podkreślić, że większość postulatów i wniosków partnerów społecznych koncentro-

wała się na zmianach ustaw: o kontroli skarbowej, Ordynacja podatkowa, o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo farmaceutyczne, o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach oraz o usługach turystycznych.

Szereg uwag dotyczących ustawy o kontroli skarbowej, a także Ordynacji podatkowej zgło-

szonych przez KIG oraz Polską Radę Biznesu dotyczyło przeprowadzenia zmian systemu
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podatkowego, co wykracza poza zakres projektu ustawy Przepisy wprowadzające (...). Propo-

zycje te zostały przekazane do Ministra Finansów do rozpatrzenia w innym trybie.

Nie zostało uwzględnione stanowisko Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej,

Konfederacji Pracodawców Polskich i Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i  Usług kwestionu-

jące zasadność przepisu w zmianie ustawy o kontroli skarbowej, na podstawie którego może

być wszczęta kontrola podatkowa, bez stosownego upoważnienia, jeżeli okoliczności fak-

tyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie takiej kontroli. Zarzut dotyczył zwiększenia na nie-

korzyść przedsiębiorcy uprawnień organów kontrolnych, braku konkretnych uściślających

przesłanek dla przeprowadzenia takiej kontroli oraz wyznaczenie 3-dniowego terminu na do-

ręczenie postanowienia w  sprawie. Uznano, że zastosowane w projekcie ustawy sformułowa-

nie nie ma charakteru uznaniowości, lecz znajduje uzasadnienie w przepisach projektu ustawy

o  swobodzie działalności gospodarczej wskazujących na konkretne przesłanki, takie jak:

śledztwo, dochodzenie, zagrożenia dla zdrowia i życia. Odrzucenie postulatu skrócenia 3-

dniowego terminu jest podyktowane tym, że jest to rozwiązanie stosowane we wszystkich

tego rodzaju przepisach ze względów praktycznych, tj.  w przypadku konieczności uwzględ-

nienia dni świątecznych w wyznaczonym okresie.

Przychylono się do stanowiska partnerów społecznych, że regulacje, zgodnie z którymi sprze-

daż napojów alkoholowych miałaby charakter działalności regulowanej przy konieczności

wprowadzenia obok wpisu do rejestru również decyzji administracyjnych związanych z limi-

towaniem punktów sprzedaży i wysokością obrotu – nie stanowiłyby w istocie uproszczenia

procedury dla przedsiębiorców, a ponadto nie korespondowałyby z ogólnymi zasadami wy-

konywania działalności regulowanej. Uwzględniając również zgłaszane w toku uzgodnień

projektu wnioski, zwłaszcza ze strony jednostek samorządu terytorialnego, utrzymano ze-

zwolenia na obrót napojami alkoholowymi. W związku z tym dokonano wykreślenia zmiany

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z projektu ustawy i

wprowadzono stosowne zmiany do autopoprawki do projektu ustawy o swobodzie działalno-

ści gospodarczej.

Uwzględniono wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczący utrzymania zezwoleń na pro-

wadzenie aptek – usunięte zostały  z  projektu przepisy w ustawie – Prawo farmaceutyczne

określające tę działalność jako działalność regulowaną i włączono stosowną zmianę do auto-

poprawki do projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W zakresie zmian w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na wniosek

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, wykreślono przepis umożliwiający Naczelnemu Dy-



37

rektorowi Archiwów Państwowych wyznaczenie archiwum państwowego, w którym przed-

siębiorcy wykreśleni z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej skła-

daliby dokumentację osobową i płacową.

Natomiast nie uwzględniono postulatu Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczącego włączenia

spółdzielni pracy do kręgu podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności gospodar-

czej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawcy, ponieważ

takie rozwiązanie rozszerza zakres podmiotowy omawianej ustawy i wykracza poza zakres

projektu ustawy wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Nie został uwzględniony w ustawie o usługach turystycznych, jako niezgodny z projektem

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wniosek Rady Konsultacyjnej Izb Turystyki o

niedopuszczenie do działalności na polskim rynku podmiotów spoza Unii Europejskiej w za-

kresie świadczenia usług turystycznych.

Uwzględniono, odnoszący się do wielu projektowanych zmian ustaw, postulat organizacji

przedsiębiorców dotyczący odstąpienia od, uznanego jako wymóg zbyt rygorystyczny, obo-

wiązku posiadania i przechowywania aktualnych zaświadczeń o niekaralności oraz o niezale-

ganiu z realizacją zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych, a także o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego

Rejestru Sądowego.

III. ZAKRES OCENY SKUTKÓW REGULACJI

Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu

i Samorządu Terytorialnego, związków zawodowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-

ków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Fo-

rum Związków Zawodowych, członków Rady Przedsiębiorczości (Polskiej Rady Biznesu,

Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Polskich, Amerykańskiej Izby Handlowej

w Polsce, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Krajowej Izby Gospodarczej,

Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Stowarzyszenia

Menedżerów w Polsce, Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce,

Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej), Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji



38

Zagranicznych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,

Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Krajowej

Rady Doradców Podatkowych, Polskiej Izby Turystyki, Rady Konsultacyjnej Izb Turystyki,

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Schronisk

Młodzieżowych, Polskiej Izby Hotelarstwa, Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, Pol-

skiego Stowarzyszenia Hotelarstwa i Turystyki, Izby Gospodarczej PZH, Krajowej Rady Są-

downictwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, General-

nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Urzędu

Regulacji Energetyki, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Regulacji Telekomuni-

kacji i Poczty, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, Krajowej

Izby Producentów Audiowizualnych  KIPA, Związku Telewizji Kablowych, Stowarzyszenia

Archiwistów Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów, Stowarzyszenia Inży-

nierów i Techników Komunikacji, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Kon-

wentu Marszałków Województw, Spółdzielni Spożywców „Społem”, Stowarzyszenia Wielki

Poznań i Wielkopolska, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Związku Pracodaw-

ców Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej

Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Kra-

jowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Związku Pracodawców Służby Zdrowia, Federacji

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku Zawo-

dowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krajo-

wego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Stowarzyszenia Menedżerów

Ochrony Zdrowia w Toruniu, Federacji Związków Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich

w Poznaniu,  Krajowej Izby   Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w W-wie, Ogólno-

polskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej w Zielonej Górze, Krajowej Izby Gospo-

darczej Budownictwa Telekomunikacyjnego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,

Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i

Techników Sanitarnych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Polskiej Federacji Organizacji Za-

rządców i Administratorów Nieruchomości w Gdańsku, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,

Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Zielonej Górze, Polskiej

Federacji Rynku Nieruchomości w W-wie, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Federa-

cji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

Krajowej Izby Architektów RP, Krajowej Izby Urbanistów, Polskiej Izby Inżynierów Bu-

downictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Ar-

chitektów Polskich, Forum Przewoźników Ekspresowych w W-wie, Stowarzyszenia Marke-
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tingu Bezpośredniego, Poczty Polskiej, Polskiej Federacji Producentów Żywności, Krajowej

Rady Przetwórstwa Spirytusu, Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Izby Do-

mów Składowych, Polskiej Izby Nasiennej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowej

Rady Doradców Podatkowych, Stowarzyszenia Właścicieli Kantorów i Lombardów. Projekt

zmiany ustawy o wyścigach konnych został skonsultowany z Polskim Klubem Wyścigów

Konnych w Warszawie.

IV. PODMIOTY, NA KTÓRE ODDZIAŁUJE REGULACJA

Projektowane zmiany szeregu ustaw ograniczają obowiązki dokumentowania wnio-

sku o wpis do rejestru działalności regulowanej, co stanowi istotne ułatwienie dla

przedsiębiorców. Zmiany te mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania podej-

mowaniem działalności gospodarczej w wyznaczonych obszarach.

Projektowana ustawa dotyczy w szczególności podmiotów prowadzących działalność gospo-

darczą w zakresie: usług turystycznych; organizowania polowań dla cudzoziemców na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowań za granicą; wyrobu, oczyszczania, skażania lub

odwadniania alkoholu etylowego, wytwarzania wyrobów tytoniowych; wyrobu lub rozlewu

napojów spirytusowych; działalności kantorowej; prowadzenia przedsiębiorstw składowych;

świadczenia usług pocztowych; rozprowadzania programów przez operatorów sieci kablowej;

przewozu lotniczego; usług detektywistycznych; przechowywania dokumentacji osobowej i

płacowej pracodawców; przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzenia ośrod-

ków szkolenia kierowców, prowadzenia pracowni psychologicznych dla kandydatów na kie-

rowców; szkolenia doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebez-

piecznych; indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i lekarzy;

organizowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych, lekarzy i lekarzy denty-

stów; organizowania wyścigów konnych; obrotu materiałem siewnym; konfekcjonowania i

obrotu środkami ochrony roślin; wytwarzania i magazynowania biokomponentów stosowa-

nych w paliwach ciekłych; budowy i eksploatacji autostrad płatnych; wytwarzania i obrotu

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym; ochrony osób i mienia.

Regulacja w zakresie zmiany ustawy – Prawo lotnicze spowoduje przygotowanie krajowego

porządku prawnego do wprowadzenia Rozporządzenia Rady nr 2407/92 w sprawie licencjo-

nowania przewoźników lotniczych Wspólnoty. Rozporządzenie to po przystąpieniu Polski do
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Unii Europejskiej w maju 2004 r., znajdzie zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców

ubiegających się o koncesję (licencję) na wykonywanie przewozu lotniczego.

Przyjęte rozwiązania w zakresie działalności regulowanej nie ograniczają zastoso-

wania uregulowań konsumenckich. Przedsiębiorca musi podporządkować się wyni-

kającym z nich wymogom, pod rygorem utraty uprawnienia do prowadzenia dzia-

łalności.

V. SKUTKI WPROWADZENIA USTAWY

1. Wpływ regulacji na wydatki i dochody sektora finansów publicznych (w tym budże-

tu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego)

W związku z tym, że przedstawiona w projekcie zmiana ustawy o opłacie skarbowej zakłada,

że wysokość stawek opłaty skarbowej od czynności urzędowych będzie odpowiadała wyso-

kości stawek określonych obecnie od odpowiednich zezwoleń, nowelizacja ustawy co do za-

sady nie będzie powodowała skutków dla budżetu państwa i budżetów gmin, które są admini-

stratorem opłaty skarbowej, jak również jej beneficjantem.

Niemniej należy uwzględnić fakt pewnego zmniejszenia wpływów z tytułu ograniczenia licz-

by załączników do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej (konieczne będzie

tylko oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych dla wykonywania działalności re-

gulowanej).

Wydatki z tytułu prowadzenia rejestrów działalności regulowanej zostaną sfinansowane przez

właściwe podmioty w ramach środków pozostających w ich dyspozycji.

Zmiana ustawy o kontroli skarbowej nie spowoduje bezpośrednich skutków finansowych

dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu

wydatków lub zmniejszeniu dochodów, bowiem dotyczy ona problematyki ogólnego pra-

wa podatkowego.

Konsekwencją zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatni-

ków jest konieczność zintegrowania Krajowej Ewidencji Podatników z innymi rejestrami

urzędowymi: Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralną Informacją Ewidencji Działalno-

ści Gospodarczej, Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej

(REGON) i Rejestrem Płatników Składek Ubezpieczeniowych (ZUS). Wymaga to wyko-

nania systemu informatycznego niezbędnego do wzajemnego przekazywania informacji
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dotyczących NIP, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa danych oraz bieżącej komuni-

kacji z tymi rejestrami. Przedsiębiorca podejmujący działalność przy składaniu pierwsze-

go zgłoszenia nie będzie posiadał wszystkich danych podawanych w zgłoszeniu i stąd bę-

dzie wynikała konieczność składania zgłoszeń aktualizacyjnych po uzyskaniu

odpowiednich danych, a więc będzie potrzebna większa liczba formularzy i zwiększona

obsługa składanych zgłoszeń aktualizacyjnych. Dlatego formularze przekazywane do

gmin i sądów należy traktować jako dodatkowe.

Wprowadzenie w życie projektowanych zmian wpłynie obciążająco na budżet państwa w

części Ministra Finansów. Przewidywane środki potrzebne na realizację zadań będących we

właściwości Ministra Finansów obejmą:

1) druk formularzy zgłoszeń dla gmin i sądów oraz ich magazynowanie:  100 tys. zł rocznie,

2) obsługę dodatkowych zgłoszeń aktualizacyjnych w urzędach skarbowych:  3 mln zł rocz-

nie,

3) integrowanie Krajowej Ewidencji Podatników z innymi rejestrami urzędowymi: 4 mln zł,

4) bieżące przekazywanie danych do rejestrów urzędowych:  200 tys. zł rocznie.

Wprowadzenie numerów NIP do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej RE-

GON w okresie trzech najbliższych lat obciąży budżet państwa, według szacunków Główne-

go Urzędu Statystycznego, kwotą ok. 2 700 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się ok.

koszty: modernizacji systemu informatycznego REGON, zasilenia rejestru REGON danymi

uzyskanymi z Ministerstwa Finansów, korespondencji z podmiotami, dla których brak będzie

numeru NIP (ok. 500 tys. podmiotów), bieżącej aktualizacji rejestru REGON o nadawane

numery NIP. Koszty te w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

– 2004 r. – 1 300 tys. zł,

– 2005 r. – 1 000 tys. zł,

– 2006 r. –    400 tys. zł.

Skutki budżetowe w części Ministra Sprawiedliwości wynikające z wprowadzenia numeru

NIP do Krajowego Rejestru Sądowego będą kształtowały się następująco:

1)  w związku ze zmianą oprogramowania systemu KRS – 850 tys. zł, w tym:
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a) modernizacja systemu informatycznego KRS – 550 tys. zł,

b) modernizacja systemu „Biurowość” – 150 tys. zł,

c) druk formularzy (wszystkich rodzajów) – 150 tys. zł.

Szacuje się, że koszty te w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

– 2004 r. – 500 tys. zł,

– 2005 r. – 350 tys. zł.

2) w związku z obciążeniem sądów rejestrowych zobowiązanych do uzupełnienia rejestru
o numer NIP w odniesieniu do ok. 117 tys. podmiotów, niezbędne będzie od 2005 r. kadrowe
wzmocnienie wydziałów KRS o 1 etat orzeczniczy oraz 1 etat administracyjny na każdy wy-
dział KRS (ogółem 26 wydziałów):

a) wyposażenie i urządzenie stanowisk pracy, przy przyjęciu kosztu jednorazo-
wego  6 000 zł na jedno stanowisko pracy:  26 x 2 x 6 000 zł = 312 000 zł,

b) wynagrodzenie sędziów, przy przyjęciu kwoty 4 780 zł na jednego sędziego:

26 x  4 780 zł x 12 miesięcy = 1 491 360 zł,

c) wynagrodzenie urzędników wraz z pochodnymi, przy przyjęciu kwoty 3 640 zł
na jednego urzędnika:  26 x 3 640 zł x 12 miesięcy = 1 135 680 zł.

Łączne koszty dodatkowej obsady kadrowej wydziałów KRS wyniosą 2 939 040 zł  w skali
roku.

W związku z powyższym łączne szacunkowe skutki budżetowe z tytułu wprowadzenia w
życie przepisów projektu będą wynosiły w kolejnych latach:

– 2004 r.   –   1 800 tys. zł,

– 2005 r.   –   4 290 tys. zł,

– 2006 r.   – 10 790 tys. zł.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy

Oczekuje się, że regulacja będzie miała pozytywny wpływ na rynek pracy. Uproszczenie pro-

cedury podejmowania działalności regulowanej powinno zwiększyć skłonność przedsiębior-

ców do jej wykonywania, co może przekładać się na stworzenie dodatkowych miejsc pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają na celu stworzenie dla przedsię-

biorców ułatwień w zakresie procedur rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsię-

biorcy zostaną uwolnieni od poważnych obciążeń, w tym również finansowych, wiążą-
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cych się dotychczas z przygotowaniem i przedłożeniem organowi wymaganej dokumenta-

cji. Tego typu rozwiązania, wychodzące naprzeciw oczekiwaniu przedsiębiorców, przy-

czynią się do wzrostu konkurencyjności.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Nie przewiduje się wpływu projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny.
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P r o j e k t

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia .......................................... .

w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą

określoną w ustawie – Prawo łowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której
mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo łowieckie, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 4%
rocznego przychodu z tytułu prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o
której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok
wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie mniej jednak niż równowartość w
złotych:

1) 15.000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące
polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz polowania za granicą,

2) 10.000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące
polowania za granicą,

3) 5.000 euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące
wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku przedsiębiorców przedstawiających gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową wspólnie z innymi przedsiębiorcami, przez roczny przychód z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej rozumie się sumę ich rocznych przychodów,
uzyskanych przez każdego z tych przedsiębiorców.

3. Jeżeli wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nastąpiło w roku
obrotowym, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą, o której mowa w art.
17 ust. 1 ustawy, minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wynosi równowartość w złotych kwot określonych w ust. 1 pkt 1-3.

                                                
1) Minister Finansów kieruje działem instytucje finansowe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr
32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
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§ 2. Kwoty, o których mowa w §1, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa została wystawiona.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

W porozumieniu: MINISTER FINANSÓW

MINISTER ŚRODOWISKA

Uzasadnienie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z
2000 r. Nr 42, poz. 372 z późn. zm.) m.in. w zakresie art. 18, określającego rodzaje
zabezpieczeń finansowych prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
polegającej na świadczeniu „myśliwskich” usług turystycznych. Zmienione zostały także
delegacje do wydania odpowiednich aktów wykonawczych. Zgodnie z dotychczasowym
brzmieniem minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych określał, w drodze rozporządzenia, jedynie wysokość
określonych zabezpieczeń prowadzonej działalności.

W chwili obecnej w materii tej obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich
wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie – Prawo
łowieckie (Dz. U. Nr 97, poz. 884).

Nowe brzmienie ust. 4 art. 18 nakłada na ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska obowiązek
określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. W związku z
tym istnieje konieczność wydania nowego aktu wykonawczego.

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej.

Przedmiotowy projekt opiera się na rozwiązaniach funkcjonujących obecnie,
określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska. Na obecnym poziomie (4%
rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej) została zachowana
wysokości odpowiednich gwarancji, które stanowią zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób
trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez
przedsiębiorcę, przy czym, mając na uwadze konieczność uwzględnienia zakresu
prowadzonej działalności, dokonano w §1 projektu odpowiedniego podziału i zróżnicowania.
Kryterium podziału jest zgodne z art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie – odnosi się do
świadczenia usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za granicą, jak również obejmuje
łącznie oba przypadki. Posługując się tym kryterium została odpowiednio określona
minimalna wysokość gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.
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Wprowadzono również normę regulującą kwestię wysokości gwarancji w przypadku,
gdy wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nastąpiło w roku obrotowym, w
którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą. W takim przypadku zastosowanie
mają odpowiednie kwoty bez odniesienia do rocznego przychodu z tytułu prowadzonej
działalności.

Zgodnie z delegacją ustawową rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z
Ministrem Środowiska.

Projekt jest także przedmiotem uzgodnień z instytucjami ubezpieczeniowymi
(Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznikiem Ubezpieczonych,
Polską Izbą Ubezpieczeń oraz stowarzyszeniami pośredników ubezpieczeniowych) oraz
Polskim Związkiem Łowieckim.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Celem wprowadzenia rozporządzenia jest wypełnienie upoważnienia ustawowego z art. 18
ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia podlega uzgodnieniu z poszczególnymi resortami, a także z Komisją
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Polską Izbą
Ubezpieczeń oraz stowarzyszeniami pośredników, jak również z Polskim Związkiem
Łowieckim. Rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z Ministrem Środowiska.

3. Zakres Oceny Skutków Regulacji
Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia będzie utrzymanie obecnego stanu obowiązkowości
odpowiednich zabezpieczeń finansowych działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17
ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie, prowadzonej przez przedsiębiorców.
Wysokość minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej została utrzymana na
dotychczasowym poziomie, przy jednoczesnym wprowadzeniu odpowiednich zróżnicowań,
stąd też można wnosić, że nie powinna ulec podwyższeniu koszt związany z zawieraniem
umów tych gwarancji.

4. Skutki wprowadzenia rozporządzenia:
• wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu.
• wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian na rynku pracy.
• wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:
Zachowanie jako obowiązkowego odpowiedniego zabezpieczenia finansowego
przedsiębiorców pozwoli na utrzymanie gwarancji dla określonych roszczeń osób trzecich, a
tym samym przyczyni się do zapewnienia właściwej ochrony klientów przy jednoczesnym
zabezpieczeniu interesów tychże przedsiębiorców.
• wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.
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P r o j e k t
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia .......................................... .

w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego
działalnością gospodarczą określoną w ustawie – Prawo łowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przedsiębiorcy za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie,
zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do przedsiębiorcy, który nie zawarł umowy
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ......... 2004 r. w sprawie
minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku
z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą określoną w ustawie – Prawo
łowieckie (Dz. U. Nr ..., poz. ...).

§ 3. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za
szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wynikłe w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą, o której mowa w §1.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
 

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez
ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w
tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej
małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców
albo ewidencji działalności gospodarczej, chyba że szkoda jest następstwem prowadzenia
działalności przed takim wykreśleniem;

3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek,

a także aktów terroru.
3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1,

z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń
wypłaty odszkodowań.
                                                
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
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§ 4. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1
ustawy – Prawo łowieckie.

§ 5. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w
złotych:

1) ... euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania
wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
polowania za granicą;

2) ... euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące polowania
za granicą;

3) ... euro - dla przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące wyłącznie
polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa
ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 6. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od
dnia 1 maja 2004 r.

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, a okres na jaki została zawarta upływa po tym dniu, nową umowę
ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta
umowa.

§ 7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

W porozumieniu: MINISTER FINANSÓW

MINISTER ŚRODOWISKA



3

UZASADNIENIE

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z
2000 r. Nr 42, poz. 372 z późn. zm.) m.in. w zakresie art. 18, określającego rodzaje
zabezpieczeń finansowych prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
polegającej na świadczeniu „myśliwskich” usług turystycznych. Zmienione zostały także
delegacje do wydania odpowiednich aktów wykonawczych. Zgodnie z dotychczasowym
brzmieniem minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych określał, w drodze rozporządzenia, jedynie wysokość
określonych zabezpieczeń prowadzonej działalności.

W chwili obecnej w materii tej obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich
wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie – Prawo
łowieckie (Dz. U. Nr 97, poz. 884).

Nowe brzmienie ust. 5 art. 18 nakłada na ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska obowiązek
określenia szczegółowego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną. W związku z tym
istnieje konieczność wydania nowego aktu wykonawczego.

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej.

Umowa ubezpieczenia OC ma stanowić jedną z form zabezpieczenia majątkowego
roszczeń osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
przez przedsiębiorcę.

Jednocześnie na uwadze należy mieć, iż alternatywną formą zabezpieczenia są umowy
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Dlatego też określono, że przepisy rozporządzenia
stosuje się w odniesieniu do tych przedsiębiorców, którzy nie zawarli umowy gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą
określoną w ustawie – Prawo łowieckie.

W §3 projektu określono zakres ubezpieczenia OC przez m.in. określenie w ust. 1
zakresu czasowego ochrony ubezpieczeniowej (tzw. trigger). Ubezpieczenie OC nie może
bowiem prawidłowo funkcjonować bez dokładnego sprecyzowania, który moment bierze się
pod uwagę jako wypadek ubezpieczeniowy objęty umową ubezpieczeniową.

W powyższym zakresie ubezpieczenie OC powinno obejmować wszystkie szkody, bez
możliwości ograniczenia przez zakład ubezpieczeń w jakikolwiek sposób wypłaty
odszkodowań. Z tego względu doprecyzowano, poprzez zapis w §3 ust. 3, iż zakład
ubezpieczeń nie będzie mógł zastosować udziału własnego, franszyzy integralnej lub
franszyzy redukcyjnej. Przez taki zapis spełniony jest postulat zapewnienia przez
ubezpieczenie OC jak najpełniejszej ochrony poszkodowanych osób trzecich. W przypadku
bowiem zastosowania przez zakłady ubezpieczeń udziału własnego bądź franszyzy
poszkodowanemu nie byłoby wypłacane pełne odszkodowanie, zaś naprawienia szkody w
pozostałym zakresie można byłoby domagać się jedynie od sprawcy tej szkody. W tym
przypadku nie można byłoby mówić ani o właściwej ochronie poszkodowanego, ani o
ochronie majątku sprawcy – ubezpieczonego.

Jednocześnie uzasadnione jest, aby z zakresu tego ubezpieczenia wyłączyć
odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu
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szkody (§3 ust. 2). Wyłączenia zawierają przypadki społecznie uzasadnione, jak również
sytuacje nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić. Jednocześnie za słuszne i
uzasadnione wydaje się, aby wyłączenie, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1, ograniczyć do
szkód majątkowych jednocześnie rozszerzając zakres ochrony na szkody osobowe także u
osób bliskich ubezpieczonego. Rozwiązanie takie jest ponadto zgodne ze standardami
występującymi w pozostałych obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
oraz w ubezpieczeniach dobrowolnych – szkody osobowe, mające specyficzny i uciążliwy dla
poszkodowanego charakter, nie powinny być wyłączone.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostały szkody powstałe w wyniku m.in. aktów
terroru. Stosowaną w standardach światowych praktyką jest, że szkody te, jako nie
podlegające, co do zasady, reasekuracji, wyłączane są z zakresu ubezpieczenia. Samo pojęcie
„aktów terroru” określane jest w ogólnych warunkach zakładu ubezpieczeń.

W §4 określono termin powstania obowiązku ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem
obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
wykonywania działalności gospodarczej określonej przepisem art. 17 ustawy – Prawo
łowieckie, z uwagi na fakt, że po rozpoczęciu prowadzenia tej działalności mogą już zostać
wyrządzone szkody z nią związane. Ponadto jednym z warunków wykonywania
przedmiotowej działalności jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

W § 5 określona została minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, która została
zróżnicowana. Kryterium podziału i zróżnicowania jest zgodne z art. 17 ust. 1 ustawy –
Prawo łowieckie – odnosi się do świadczenia usług turystycznych obejmujących polowania
wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za
granicą, jak również obejmuje łącznie oba przypadki. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna
być jednocześnie „wyważona”, tak aby z jednej strony zapewnić możliwość prawidłowego
wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców i nie obciążyć nadmiernie
odbiorców tych usług, z drugiej zaś strony zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową.
Przyjęto, iż suma gwarancyjna jest granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za każde
zdarzenie, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia.

Termin wejścia rozporządzenia w życie został dostosowany do daty wejścia w życie
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która to
ustawa nowelizuje ustawę – Prawo łowieckie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1
maja 2004 r. i będzie miało zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od tej daty.
Umowy ubezpieczenia zawarte przed dniem 1 maja 2004 r. na okres, który upłynie po tym
dniu, nie ulegają przedłużeniu, bowiem najpóźniej ostatniego dnia okresu na jaki zostały one
zawarte należy zawrzeć nową umowę ubezpieczenia. W tym przypadku chodzi o uniknięcie
sytuacji, w której mogą powstawać wątpliwości czy odnowienie umowy stanowi zawarcie
nowej umowy czy tylko przedłużenie dotychczasowej na dotychczasowych warunkach.

Zgodnie z delegacją ustawową rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z
Ministrem Środowiska i podlega opiniowaniu przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Projekt jest także przedmiotem uzgodnień z instytucjami ubezpieczeniowymi
(Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznikiem Ubezpieczonych,
stowarzyszeniami pośredników ubezpieczeniowych) oraz Polskim Związkiem Łowieckim.
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Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Celem wprowadzenia rozporządzenia jest wypełnienie upoważnienia ustawowego z art. 18
ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia podlega uzgodnieniu z poszczególnymi resortami, a także z Komisją
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz
stowarzyszeniami pośredników, jak również z Polskim Związkiem Łowieckim.
Rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z Ministrem Środowiska oraz podlega
opiniowaniu przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

3. Zakres Oceny Skutków Regulacji
Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia będzie utrzymanie obecnego stanu obowiązkowości
ubezpieczenia OC przedsiębiorcy jako jednego z rodzajów zabezpieczeń finansowych
działalności gospodarczej wykonywanej przez tego przedsiębiorcę. Skutkiem jest również
dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowego prawa ubezpieczeniowego, a zwłaszcza
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr
124, poz. 1152).

4. Skutki wprowadzenia rozporządzenia:
• wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu.
• wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian na rynku pracy.
• wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Zachowanie jako obowiązkowego odpowiedniego zabezpieczenia finansowego
przedsiębiorców pozwoli na utrzymanie gwarancji dla określonych roszczeń osób trzecich, a
tym samym przyczyni się do zapewnienia właściwej ochrony klientów przy jednoczesnym
zabezpieczeniu interesów tychże przedsiębiorców.
• wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionów.
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia ...............................

w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) liczbę członków i skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin ze znajomości

wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, zwany dalej "egzaminem";
2) dokumenty, jakie przedkłada osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu;
3) sposób przeprowadzania egzaminu;
4) wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

§ 2. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzi 6 członków:
1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska - jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;
3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
4) ekspert z dziedziny ochrony przyrody;
5) ekspert z dziedziny gospodarki łowieckiej;
6) ekspert z dziedziny posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną - przedstawiciel

Komendanta Głównego Policji.

§ 3. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa wniosek o dopuszczenie do
egzaminu zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza się w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia egzaminu zawiadamia się na piśmie osoby
przystępujące do egzaminu, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia części
pisemnej egzaminu; w zawiadomieniu tym można wskazać pomoce i materiały, z których będą
mogły korzystać osoby uczestniczące w egzaminie.

§ 5. 1. Egzamin przeprowadza się w sposób zapewniający sprawdzenie znajomości
przepisów:
1) ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych

wydanych na jej podstawie;

                                                
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na postawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
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2) ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99,
poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966)  oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie;

3) ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549, z 2001 r.
Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451,
Nr 80, poz. 718 i Nr 199, poz. 1939) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Egzamin przeprowadza się w sposób uniemożliwiający zakłócanie jego przebiegu przez

osoby przystępujące do egzaminu, a w szczególności:
1) korzystanie z pomocy i materiałów niewskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4

ust. 2;
2) korzystanie z pomocy innej osoby.

§ 6. 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Każdą z części egzaminu przeprowadza się w obecności komisji egzaminacyjnej.
3. Warunkiem przystąpienia do każdej z części egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości

przez osobę przystępującą do egzaminu.

§ 7. 1. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut i polega na zaznaczeniu, w arkuszu
testowym, jednej spośród kilku proponowanych odpowiedzi na pytania zawarte w tym arkuszu.

2. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na cztery pytania zadane
przez komisję egzaminacyjną; członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania
uzupełniające.

3. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest udzielenie, przez osobę
przystępującą do egzaminu, prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 60% pytań w części
pisemnej.

4. Obsługę organizacyjną i techniczną przy przeprowadzaniu egzaminu zapewnia
Ministerstwo Środowiska.

§ 8. 1. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym w razie
wyrażenia, przez większość członków komisji egzaminacyjnej, pozytywnej oceny z części ustnej
egzaminu; w razie równej liczby głosów członków komisji egzaminacyjnej, o wyniku egzaminu
decyduje głos przewodniczącego tej komisji.

2. Z przeprowadzanego egzaminu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się:
1) imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;
2) datę i miejsce przeprowadzania egzaminu;
3) imiona i nazwiska osób przystępujących do każdej z części egzaminu, ze wskazaniem

uzyskanych przez te osoby wyników egzaminu;
4) własnoręczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

§ 9. Wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym
stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska           



3

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia .................................

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI
WYKONYWANIA POLOWANIA ORAZ ZASAD OCHRONY PRZYRODY

Komisja egzaminacyjna powołana przez Ministra Środowiska
stwierdza, że Pan/i .........................................
........., urodzony/a w dniu .......... r. w ...............,
złożył/a w dniach ................................ r. egzamin
ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony
przyrody z wynikiem pozytywnym.
    (pieczęć okrągła              Podpis przewodniczącego
Ministerstwa Środowiska)          komisji egzaminacyjnej:

                                  .......................

Warszawa, dnia ......... r.
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UZASADNIENIE

Przedkładany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie  upoważnienia   zwartego w art.
21 ust. 3  projektu  nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U. z
2002 r.  Nr 42, poz. 372, z późn. zm.)  zawartej w projekcie ustawy  - przepisy wprowadzające
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.  W przepisie tym zobowiązano ministra
właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia:
1) liczby członków komisji egzaminacyjnej oraz jej składu, tak aby w skład komisji wchodziło:
nie mniej niż 3 członków spośród ekspertów  z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki
łowieckiej oraz zasad posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną;. przedstawiciel
ministra właściwego do spraw środowiska – jako przewodniczący komisji; przedstawiciel
Polskiego Związku Łowieckiego i przedstawiciel  Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy
Państwowe;
2) dokumentów, jakie przedkłada osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, o którym
mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględniając, aby umożliwiały one pełną identyfikację tej osoby;
3) sposobów przeprowadzania egzaminu  o którym mowa w ust. 1, uwzględniając, aby
obejmował on sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących ochrony przyrody, gospodarki
łowieckiej oraz posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną;
4) wzoru zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Skład komisji oraz liczbę jej członków określa  § 2 przedkładanego  projektu.  W
przepisie tym nie zdecydowano się na poszerzenie minimalnego składu osobowego komisji
egzaminacyjnej wymaganego ustawą – Prawo łowieckie. Na podstawie dotychczasowych
doświadczeń uznano bowiem, iż skład ten jest wystarczający, aby zapewnić sprawne
funkcjonowanie komisji i jednocześnie fachowe przeprowadzenie egzaminu.

Sposób przeprowadzania egzaminu określony został w § 4-8 projektu. Zgodnie z tymi
przepisami egzamin ten składał się będzie z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu
oraz części ustnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania zadane przez komisję
egzaminacyjną. W załączniku do rozporządzenia zamieszczono natomiast wzór zaświadczenia
stwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Propozycje zawarte w projekcie
nie zmieniają w znaczący sposób regulacji obowiązujących dotychczas,  wobec czego nie będą
miały wpływu na rynek pracy, rozwój regionalny oraz konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną gospodarki, nie wywoła też ujemnych skutków finansowych dla budżetu państwa
oraz samorządu terytorialnego.  Wszelkie regulacje, które mogą mieć wpływ na  rynek pracy,
rozwój regionalny oraz konkurencyjność gospodarki (a więc np. obowiązki złożenia egzaminu w
celu wykonywania działalności gospodarczej) ustanowione zostały bezpośrednio w Prawie
łowieckim.

02/09zb



 Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia .......................................

w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

Na podstawie art. 22  ust. 2  ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres ewidencji skupu zwierzyny żywej oraz zakres ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich

części;
2) wzór ewidencji skupu, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. Zakres ewidencji skupu zwierzyny żywej oraz zakres ewidencji stanu tusz zwierzyny
i ich części:
1) pełną nazwę lub imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;
2) adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;
3) okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego objęty wpisami w ewidencji;
4) datę i numer zezwolenia na wykonywanie, przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt skupu,

działalności gospodarczej w zakresie obrotu zwierzyną żywą, chyba że posiadanie takiego
zezwolenia nie jest wymagane;

5) datę skupu zwierzyny;
6) dotyczące właściciela zwierzyny oraz osoby występującej w jego imieniu:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres właściciela zwierzyny sprzedawanej do punktu
skupu,

b) jeżeli właściciel, o którym mowa w lit. a, nie występuje osobiście - imię, nazwisko i adres
osoby występującej w jego imieniu;

7) dotyczące miejsca pozyskania zwierzyny - numer obwodu łowieckiego oraz nazwę
województwa, w którym została pozyskana zwierzyna, a jeżeli zwierzyna nie została
pozyskana w obwodzie łowieckim - nazwę województwa oraz miejscowości;

8) dotyczące pozyskanej zwierzyny - gatunek oraz liczbę sztuk pozyskanej zwierzyny, a w
przypadku łosia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona i dzika - gatunek oraz płeć tej
zwierzyny;

9) numer i datę dokumentu stwierdzającego przyjęcie zwierzyny do punktu skupu;
10) cenę skupu zwierzyny (za kilogram lub sztukę).

§ 3. Zakres ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich części obejmuje następujące dane:
1) o których mowa w § 2 pkt 1-3;
2) datę i numer zezwolenia na wykonywanie, przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt skupu,

działalności gospodarczej w zakresie obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami, chyba że
posiadanie takiego zezwolenia nie jest wymagane;

3) datę skupu tuszy lub jej części;
4) dotyczące osoby dostarczającej tuszę do punktu skupu:

a) imię, nazwisko i adres myśliwego - jeżeli zwierzyna została pozyskana na polowaniu
indywidualnym,
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b) imię i nazwisko osoby dostarczającej tuszę do punktu skupu - jeżeli zwierzyna

została pozyskana na polowaniu zbiorowym;
5) dotyczące miejsca pozyskania zwierzyny - numer obwodu łowieckiego oraz nazwę

województwa, w którym została pozyskana zwierzyna, a jeżeli zwierzyna nie została
pozyskana w obwodzie łowieckim - nazwę województwa oraz miejscowości;

6) dotyczące tusz pozyskanej zwierzyny i ich części:
a) gatunek pozyskanej zwierzyny oraz liczbę jej tusz lub ich części, z zastrzeżeniem lit. b),
b) w przypadku tusz łosia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona i dzika - gatunek,

płeć oraz nazwy dostarczonych części tusz tej zwierzyny;
7) numer znaku, którym została oznaczona tusza;
8) wagę tusz lub ich części wyrażoną w kg;
9) numer i datę dokumentu stwierdzającego przyjęcie tuszy lub jej części do punktu skupu;

10) cenę skupu tuszy zwierzyny lub jej części (za kilogram lub sztukę).

§ 4. Wzór ewidencji skupu zwierzyny żywej oraz wzór ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich
części stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

________
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru
ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. Nr 91, poz. 412), które
utraciło moc z dniem 30 października 2002 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 26 lipca
2001 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 125, poz. 1366).



Załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ............................

WZÓR

EWIDENCJA SKUPU ZWIERZYNY ŻYWEJ
 Lp. Data skupu

zwierzyny
Dane dotyczące
sprzedającego

Dane dotyczące
miejsca
pozyskania
zwierzyny

Dane dotyczące
pozyskanej
zwierzyny

Nr i data wydania
dokumentu
stwierdzającego
przyjęcie
zwierzyny
do punktu skupu

Cena skupu
zwierzyny

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8

Uwaga:

W przypadku zwierzyny należącej do gatunku łosia, jelenia, daniela, sarny, muflona i dzika dane objęte zakresem ewidencji wpisuje się oddzielnie
dla każdej sztuki tej zwierzyny.
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WZÓR

EWIDENCJA SKUPU TUSZ ZWIERZYNY I ICH CZĘŚCI
 Lp. Data skupu

tuszy
zwierzyny
lub jej
części

Dane
dotyczące
sprzedającego

Dane
dotyczące
miejsca
pozyskania
zwierzyny

Dane
dotyczące
tusz
zwierzyny i
ich części

Nr znaku,
którym
została
oznaczona
tusza

Waga tusz
zwierzyny
lub ich
części
wyrażona w
kg

Nr i data
wydania
dokumentu
stwierdzającego
przyjęcie tuszy
zwierzyny lub
jej części do
punktu skupu

Cena
skupu
tuszy
zwierzyny
lub jej
części

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uwaga:

W przypadku tuszy zwierzyny należącej do gatunku łosia, jelenia, daniela, sarny, muflona i dzika lub jej części dane objęte zakresem ewidencji
wpisuje się oddzielnie dla każdej sztuki tej tuszy lub jej części.



UZASADNIENIE

Przedkładany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie  upoważnienia   zwartego w art.

22 ust. 2  projektu  nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U. z

2002 r.  Nr 42, poz. 372, z późn. zm)  zawartej w projekcie ustawy  - przepisy wprowadzające

ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.  W przepisie tym zobowiązano ministra

właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia: zakresu ewidencji, o

której mowa w art. 22  ust. 1 pkt 1, oraz jej wzór, kierując się rodzajem wykonywanej

działalności gospodarczej w zakresie obrotu zwierzyną żywą lub tuszami zwierzyny i ich

częściami.

 Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Propozycje zawarte w projekcie nie zmieniają w znaczący sposób regulacji

obowiązujących dotychczas,  wobec czego nie będą miały wpływu na rynek pracy, rozwój

regionalny oraz konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Nie wywoła też ujemnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz samorządu

terytorialnego.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia    .................................

w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru przez przedsiębiorcę
zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego

pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 10h ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i
położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Dz. U. Nr 109, poz.
1029 i Nr ...., poz. .......) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za wpis do rejestru przedsiębiorca zamierzający wykonywać  działalność w zakresie
kształcenia podyplomowego wnosi opłatę w wysokości:

1) w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - 300 zł;

2) w przypadku kursu kwalifikacyjnego - 200 zł;

3) w przypadku kursu specjalistycznego - 150 zł;

4) w przypadku kursu dokształcającego - 140 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

                                                
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za

wpis do rejestru przez przedsiębiorcę zamierzającego wykonywać działalność w zakresie

kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych, jest wykonaniem upoważnienia

ustawowego zawartego w art.10 h ust.5 ustawy  z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Dz.

U. Nr 109, poz. 1029 i  Nr ...., poz. .......).

Rozporządzenie określa wysokość opłaty za dokonanie wpisu do rejestru

przedsiębiorców zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia

podyplomowego w zależności od rodzaju kształcenia.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru została wskazana analogicznie jak wysokość

opłat, które w oparciu o dotychczasowe regulacje prawne wnoszą organizatorzy kształcenia

za wydanie zezwoleń. Kwota ta została ustalona na postawie przewidywanych kosztów na

które składają się koszty cząstkowe m.in. za posiedzenie komisji oceniającej wniosek,

kontrolę bazy dydaktycznej oraz koszty osobowe.

Wysokość kosztów wydawania zgody na prowadzenie
kształcenia podyplomowego w zł.

Lp. Nazwa kosztów

Specjalizacja Kurs
kwalifikacyjny

Kurs
specjalistyczny

Kurs
dokształcający

1. Posiedzenie komisji
oceniającej wniosek 66 44 33 31

2. Posiedzenie organu
uprawnionego do
wydawania zgody

54 36 27 25

3. Kontrola bazy
dydaktycznej 120 80 60 56

4. Koszty rzeczowe –
koszty utrzymania
biura

30 20 15 14

5. Koszty osobowe 30 20 15 14

Razem 300 200 150 140
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Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Rozporządzenie dotyczy organizatorów kształcenia podyplomowego, którzy starają się

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia.

2. Wpływ przedmiotowej regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców zamierzających wykonywać

działalność w zakresie kształcenia podyplomowego ustalono w oparciu o przewidywane

koszty postępowania oraz w zależności od rodzaju kształcenia podyplomowego.

Rozporządzenie nie generuje dodatkowych kosztów dla budżetu państwa, a opłata stanowi

dochód okręgowej izby pielęgniarek i położnych, która dokonuje wpisu do rejestru.

3. Wpływ przedmiotowej  regulacji na rynek pracy

Wydanie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego

wpływu na konkurencyjność gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego

wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Skutki prawne regulacji

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie spowoduje konsekwencji

prawnych.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ...........................

w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestrów  indywidualnych
praktyk, indywidualnych specjalistycznych  praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek

i położnych

Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po dokonaniu wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk lub grupowych praktyk pielęgniarek i położnych
wydaje pielęgniarce, położnej zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

__________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz.  833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1029).
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia……..

ZAŚWIADCZENIE
O WPISIE DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK I INDYWIDUALNYCH
SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK I GRUPOWYCH PRAKTYK PIELĘGNIAREK,

POŁOZNYCH

..................................................................................................................................................................................................................................
                                                 (nazwa okręgowej izby pielęgniarek i położnych)

na podstawie § 1 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia .......................................................

w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestrów indywidualnych praktyk,
indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr....,
poz. ............)

Stwierdza się, że prowadzona:*

 grupowa praktyka pielęgniarek w formie:

 spółki cywilnej,

 spółki partnerskiej,
wykonywana:

 wyłącznie w miejscu wezwania,

 na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem niż zakład opieki
zdrowotnej,

 grupowa praktyka położnych w formie:

 spółki cywilnej,

 spółki partnerskiej,
wykonywana:

 wyłącznie w miejscu wezwania,

 na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem niż zakład opieki
zdrowotnej,

 indywidualna praktyka pielęgniarska wykonywana:

 wyłącznie w miejscu wezwania,

 na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem
niż zakład opieki zdrowotnej,

 indywidualna praktyka położnicza wykonywana:

 wyłącznie w miejscu wezwania,

 na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem
niż zakład opieki zdrowotnej,

                                                
* właściwe zakreślić
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 indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska wykonywana:

  wyłącznie w miejscu wezwania,

 na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem
niż zakład opieki zdrowotnej,

 indywidualna specjalistyczna praktyka położnicza wykonywana:

 wyłącznie w miejscu wezwania,

 na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem
niż zakład opieki zdrowotnej

od dnia ..............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                 (adres praktyki)
przez Panią/ Pana: .....................................................................................................................................................................................

posiadającą/ego prawo wykonywania zawodu nr ......................................................................................................................

wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w ................................................................................................

...................................................................................................................
   (numer  rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych)

posiadającą/ego specjalizację i tytuł specjalisty w dziedzinie: ...................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Praktyka wykonywana w miejscu:

..........................................................................................................            ............................................................................................................
                              (województwo)                                                                         (powiat)

................................................................................    ................................................................................     .........................................................
                                             (gmina)                                                                                 (miejscowość)                                                                           (kod pocztowy)

.......................................................................................................    ............................................................   ........................................................
                                          (ulica , nr domu/ lokalu)                                                                                     (telefon)                                                                     (fax.)

została wpisana do rejestru indywidualnych praktyk
i indywidualnych specjalistycznych praktyk  lub grupowych praktyk

pielęgniarek, położnych

pod nr ...........................................................................................................

                       ........................................................
Data  ....................................................................                   Pieczęć okrągła OIPiP                                 Przewodnicząca/ Przewodniczący

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis do
rejestrów indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk
pielęgniarek i położnych jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 d ustawy z
dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz.
969, oraz z 2003 . Nr 109 poz. 1029 i Nr ......, poz. ............).

Pielęgniarka, położna po uzyskaniu wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych
specjalistycznych praktyk lub grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, otrzymuje zaświadczenie
potwierdzające ten wpis. Zaświadczenie wydaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze
względu na miejsce wykonywania praktyki.

Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Rozporządzenie dotyczy pielęgniarek i położnych, które zamierzają udzielać świadczeń zdrowotnych

w ramach: indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki.

Praktyki te podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez okręgowe rady pielęgniarek i

położnych.

2. Wpływ przedmiotowej regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Wydanie niniejszego rozporządzenia nie powinno spowodować dodatkowych skutków finansowych

dla budżetu państwa. Samorząd pielęgniarek i położnych już realizuje zadania dot. ewidencjonowania

pielęgniarek i położnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach praktyk i wydaje

pielęgniarkom, położnym zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru, a rozporządzenie pozwoli na

uporządkowanie i sformalizowanie tego zadania.

3. Wpływ przedmiotowej regulacji na rynek pracy

Wydanie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia ma na celu dopuszczenie do prowadzenia

indywidualnej lub grupowej praktyki tylko pielęgniarki i położne, które spełniają wymogi określone w

ustawie.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu

na sytuację i rozwój regionów.

6. Skutki prawne regulacji

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nakłada na okręgowe rady pielęgniarek i

położnych obowiązek wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zgodnych z wzorem

zamieszczonym w załączniku.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia .....................................

w sprawie wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk,
indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

Na podstawie art.28 ust.3 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i
położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Dz. U. Nr 109, poz.
1029 i Nr ...., poz. .......) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych
praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, która wynosi:

1) dla indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej, w tym wykonywanej w miejscu
wezwania, w wysokości - 150 zł;

2) dla indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej, w tym wykonywanej w
miejscu wezwania, w wysokości - 150 zł;

3) dla grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, w tym wykonywanej w miejscu
wezwania, w wysokości będącej iloczynem 150 zł i liczby pielęgniarek, położnych -
wspólników spółki w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

                                                
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za dokonanie

wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych

praktyk pielęgniarek i położnych jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego

w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z

2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa wysokość opłaty, jaką wnosi pielęgniarka, położna za dokonanie

wpisu do rejestru: indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz rejestru

grupowej praktyki pielęgniarek i położnych przez okręgo0we rady pielęgniarek i położnych.

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej oraz indywidualnej

specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej wynosi 150 zł., natomiast opłata za wydanie

zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek i położnych stanowi iloczyn

150 zł. i liczby pielęgniarek lub położnych – wspólników spółki.

Ustalając wysokość stawek brano pod uwagę m.in. koszty delegacji przedstawicieli

okręgowych rad, którzy mogą przeprowadzić kontrolę pomieszczeń przeznaczonych na

praktykę pielęgniarek i położnych, koszty związane z posiedzeniem komisji oceniającej

dokumenty, koszty rzeczowe oraz osobowe. Kalkulację kosztów przedstawiono poniżej.

Kalkulacja kosztów

Lp. Nazwa kosztów
Wysokość kosztów wydawania zezwolenia

na wykonywanie praktyk pielęgniarek,
położnych w zł.

1.
Posiedzenie komisji oceniającej

dokumenty
60

2.
Kontrola pomieszczeń przeznaczonych

na wykonywanie praktyki
60

3.
Koszty rzeczowe – koszty utrzymania

biura
15

4. Koszty osobowe 15

Razem 150
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Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Rozporządzenie dotyczy pielęgniarek i położnych udzielających pacjentom świadczeń

zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub

grupowej praktyki.

2. Wpływ przedmiotowej regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Wydanie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu

państwa, a wpływy z tytułu ponoszonych opłat, będą stanowić przychody poszczególnych

okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

3. Wpływ przedmiotowej  regulacji na rynek pracy

Wydanie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego

wpływu na konkurencyjność gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego

wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6. Skutki prawne regulacji

Wejście w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie spowoduje konsekwencji

prawnych.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia .......................................

w sprawie opłaty za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy

Na podstawie art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z

2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących

kształcenie podyplomowe lekarzy, w wysokości  ........... zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

                                                
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 691, z 2001 r. Nr 126,
poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266 oraz  z 2003 r. Nr 90, poz. 845.
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Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za dokonanie wpisu do

rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy jest realizacją

upoważnienia zawartego w dodanym ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie

działalności gospodarczej do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z

2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.) art. 19b ust. 6 stanowi, że minister właściwy do spraw

zdrowia określi po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej wysokości opłaty za

dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt prawny:

Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia oddziałują na przedsiębiorców ubiegających się o

uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz

na samorząd lekarski (opłata stanowi dochód okręgowej izby lekarskiej, dokonującej wpisu).

2. Konsultacje społeczne:

Projekt będzie konsultowany z samorządem lekarskim oraz przedsiębiorcami prowadzącymi

działalność gospodarczą w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego:

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje wydatków budżetu państwa.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy:

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną

gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny:

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia .....................................

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk

lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i
sposobu prowadzenia rejestrów

Na podstawie art. 50b ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z
2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Okręgowa rada lekarska, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, deleguje
zespół wizytacyjny składający się z lekarzy, z których co najmniej jeden powinien posiadać
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, w której ma być
wykonywana praktyka, w celu dokonania oceny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu medycznego
oraz aparatury medycznej i sporządzenia opinii w przedmiocie możliwości udzielania
deklarowanych przez lekarza, lekarzy świadczeń zdrowotnych, z zachowaniem zasad
określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, zwanej dalej
„ustawą”.

§ 2. 1. Na podstawie posiadanych dokumentów i po sprawdzeniu danych, o których
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1 i 2, a także art. 50a ust. 1, 2 i 4 oraz art. 50 ust.
4 pkt 2 albo art. 50 ust. 5a pkt 2 i 3 ustawy, po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w § 1,
okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o dokonaniu wpisu praktyki do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
albo grupowych praktyk lekarskich, albo o odmowie dokonania wpisu.
2. Na podstawie uchwały o dokonaniu wpisu praktyki do rejestru okręgowa rada lekarska
wydaje lekarzowi zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich albo grupowych praktyk lekarskich.
3. W przypadku grupowej praktyki lekarskiej zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2,
okręgowa rada lekarska wydaje każdemu lekarzowi będącemu wspólnikiem spółki.

§ 3. 1. Ustala się wzór wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się wzór wniosku o wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Ustala się wzór wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich stanowiący
załącznik nr 3 do rozporządzenia.
                                                
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 691,
z  2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266, z 2003 r. Nr 90, poz. 845.
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4. Ustala się wzory zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich albo grupowych praktyk lekarskich
stanowiące załączniki nr 4-9 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Rejestr prowadzony jest w systemie ewidencyjno-informatycznym, według niżej
określonego układu danych:
1) numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków:

a) dwucyfrowego numeru kodowego okręgowej izby lekarskiej, która prowadzi rejestr,
określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

b) dwucyfrowego oznaczenia praktyki:
97 - dla grupowej praktyki lekarskiej,
98 - dla indywidualnej praktyki lekarskiej,
99 - dla indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,

c) jednocyfrowego oznaczenia zawodu lekarza, lekarza stomatologa:
1 - dla praktyki wykonywanej przez lekarza lub prowadzonej przez lekarzy,
2 - dla praktyki wykonywanej przez lekarza stomatologa lub prowadzonej przez

lekarzy stomatologów,
3 - dla praktyki grupowej prowadzonej równocześnie przez lekarzy i lekarzy

stomatologów,
d) siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza

stomatologa albo sześciocyfrowego kolejnego numeru wpisu do rejestru grupowych
praktyk lekarskich w przypadku grupowej praktyki lekarskiej;

2) numer REGON;
3) numer wpisu na listę wspólników spółki cywilnej, przedstawionej we wniosku, w

odniesieniu do lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej
praktyki lekarskiej;

4) imię (imiona) i nazwisko lekarza;
5) numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej;
6) oznaczenie rodzaju praktyki:

a) „praktyka ogólnolekarska” lub „praktyka ogólnostomatologiczna” - w odniesieniu do
lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską albo lekarzy nie posiadających
specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty i udzielających świadczeń
zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej,

b) „praktyka - nazwa dziedzin/y medycyny” - w odniesieniu do lekarza wykonującego
indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub lekarzy posiadających
specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty, udzielających świadczeń
zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej,

c) „praktyka w miejscu wezwania” - w odniesieniu do lekarza wykonującego
indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską
lub lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki
lekarskiej, wyłącznie w miejscu wezwania;

7) numer i data uchwały okręgowej rady lekarskiej o dokonaniu wpisu praktyki do rejestru
oraz kolejne numery i daty uchwał o zmianie wpisu;

8) ważności dokonanego wpisu do rejestru - bezterminowy albo z określeniem terminu;
9) adres praktyki i adres/y miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych

w ramach grupowej praktyki lekarskiej;
10) numer telefonu, numer faksu i poczty elektronicznej;
11) adres miejsca i sposób przyjmowania wezwań;
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12) adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego
wymagającego sterylizacji, w odniesieniu do praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu
wezwania;

13) rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki wykonywanej w danym
pomieszczeniu lub wyłącznie w miejscu wezwania;

14) nazwa organu sanitarnego i data wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do danego pomieszczenia;

15) data wizytacji lub kontroli dokonanej przez okręgową radę lekarską;
16) numer wpisu praktyki na liście marszałka województwa podmiotów uprawnionych do

prowadzenia staży podyplomowych;
17) numer wpisu praktyki do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

lekarzy właściwej okręgowej rady lekarskiej;
18) numer prawa wykonywania zawodu, PESEL, NIP, adres do korespondencji, posiadana

specjalizacja I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w przypadku gdy lekarz nie jest
członkiem okręgowej izby lekarskiej;

19) numer i data uchwały okręgowej rady lekarskiej o skreśleniu praktyki z rejestru.
2. Rejestr prowadzony jest w ścisłym powiązaniu z bazą danych zawartą w okręgowym
rejestrze lekarzy.
3. Dane osobowe zawarte w rejestrze są gromadzone i mogą być udostępniane na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

§ 5. Lekarz, lekarze prowadzący praktykę powiadamiają na piśmie okręgową radę
lekarską, która dokonała wpisu praktyki do rejestru, o zmianach dotyczących danych
wpisanych do rejestru tej praktyki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 9-14, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dokonania zmiany.

§ 6. Dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu do rejestru oraz związane z
prowadzoną praktyką są gromadzone i przechowywane w aktach osobowych lekarza, lekarzy
wraz z dokumentami objętymi okręgowym rejestrem lekarzy.

§ 7. W przypadku lekarza, który otrzymał zezwolenie na wykonywanie praktyki oraz
wpis praktyki do rejestru zgodnie z dotychczasowymi przepisami, wyłącznie na podstawie
przedłożonych przez niego dokumentów i do którego okręgowa rada lekarska delegowała
zespół wizytacyjny w celu dokonania czynności określonych w § 1, który stwierdził
odstępstwa od wymogów, określonych w przepisach odrębnych, okręgowa rada lekarska
deleguje ponownie zespół wizytacyjny, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca
2008 r., w celu dokonania oceny spełnienia wymogów, o których mowa w art. 50 ust. 4 pkt 2
ustawy.

§ 8. Przepisy rozporządzenia dotyczące okręgowej rady lekarskiej stosuje się do
Wojskowej Rady Lekarskiej. O wpisie do rejestru Wojskowa Rada Lekarska powiadamia
okręgową izbę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

§ 9. Okręgowe rady lekarskie dostosują prowadzone na podstawie dotychczasowych
przepisów rejestry indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich do wymagań określonych w rozporządzeniu, w terminie nie dłuższym niż
do dnia ........................ r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

I WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK LEKARSKICH
WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

CZĘŚĆ   A

nazwa  i  siedziba  okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej
.................................................................................................................................................................................................................

WYPEŁNIA  WNIOSKODAWCA

DANE EWIDENCYJNE

PRZEBIEG PRACY  ZAWODOWEJ W  CIĄGU  OSTATNICH 5  LAT

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Opinia organu sanitarnego

Okres

Nazwisko i imiona

Miejsce

numer rejestru

w  ................................................................

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

LEKARZ LEKARZ STOMATOLOG

DATA PRZYJĘCIA

NR AKT

Stanowisko

Inne

Umowa z podmiotem świadczącym usługi w zakresie
sterylizacji

PodpisData

Potwierdzające prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH
PRAKTYK LEKARSKICH INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

 wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia…......... ........................

Załącznik  nr 1
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KSEROKOPIA PRAWA  WYKONYWANIA  ZAWODU
(strony zawierające dane osobowe, potwierdzenie wpisu do rejestru okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej.

 posiadanych specjalizacji i umiejętności medycznych )

LUB POTWIERDZENIE  DANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ/WOJSKOWĄ  RADĘ  LEKARSKĄ
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DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA, WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA, SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ, RODZAJU
UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA I ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI, MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,
NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WYMAGAJĄCEGO STERYLIZACJI, RODZAJU UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W RAMACH PRAKTYKI WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

CZĘŚĆ   B* NR

WYPEŁNIA   WNIOSKODAWCA

ADRES  PRAKTYKI  /  MIEJSCA  WYKONYWANIA   PRAKTYKI

RODZAJ  PRZEWIDYWANYCH  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  (DIAGNOSTYCZNYCH,   LECZNICZYCH,
REHABILITACYJNYCH)

Nazwisko i imiona

Województwo Powiat Gmina

Telefon

Kod pocztowy

Faks

Ulica i nr domu / nr lokalu

Miejscowość

diagnostycznych

leczniczych

rehabilitacyjnych

PodpisData

*  Część B wniosku należy wypełnić odrębnie dla każdego pomieszczenia, w którym będzie wykonywana indywidualna praktyka lekarska

DATA PRZYJĘCIA

NR AKT
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WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA LUB PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ

SZKIC  SYTUACYJNY  POMIESZCZENIA

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA

*MIEJSCE PRZYJMOWANIA WEZWAŃ

*MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI / NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO WYMAGAJĄCEGO STERYLIZACJI

AKT WŁASNOŚCI UMOWA NAJMU

UMOWA UŻYCZENIAUMOWA PODNAJMU

Należy zaznaczyć okna, wejście do pomieszczenia, drzwi lub komunikację wewnętrzną, podać nazwy poszczególnych części pomieszczenia
i ich powierzchnię.

Województwo

Województwo

Ulica i nr domu / nr lokalu

Ulica i nr domu / nr lokalu

Sposób przyjmowania wezwań

* Wypełnia lekarz wykonujący praktykę wyłącznie w miejscu wezwania

Faks

Faks

Telefon

Telefon

Miejscowość

Miejscowość

Powiat

Powiat

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Gmina

Gmina
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Nazwa

Nazwa

Data Podpis wnioskodawcy  / podpis i pieczątka  podmiotu  zawierającego umowę

Producent Rok produkcji Numer fabryczny
Numer  świadectwa

atestacji i data
ważności

Ilość
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Nazwa organu

Data

Zespół wizytacyjny powołany uchwałą nr ORL/WRL z dnia

w  składzie

Przeprowadził w dniu

Zespół potwierdza dane złożone we wniosku zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 lub ust. 5a pkt 2 i 3 ustawy o zawodzie lekarza

Zespół stwierdza rozbieżność następujących danych złożonych we wniosku ze stanem faktycznym

Opinia zespołu o możliwości udzielania deklarowanych świadczeń zdrowotnych z zachowaniem zasad określonych
w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza

Data Podpisy członków zespołu

wizytację pomieszczenia

i dokonał oceny pomieszczenia, urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej / środków łączności, miejsca przechowywania dokumentacji
medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji
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Numer uchwały ORL/WRL z dnia

przez Panią/Pana

Nie udzielono zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej  (uzasadnienie w załączeniu)

Data Podpis i pieczęć

Udzielono zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej

Udzielono zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania

i wpisano praktykę do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich pod nr

w sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnej praktyki lekarskiej, która będzie wykonywana

w sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, która będzie
wykonywana

w sprawie odmowy dokonania wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej do rejestru (uzasadnienie w załączeniu)
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Uchwałą  ORL/WRL  nr z dnia

cofnięto zezwolenie oraz skreślono z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich praktykę wykonywaną

przez Panią/Pana

zarejestrowaną pod numerem

skreśleniem z listy członków izby

Data

złożeniem oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania praktyki

zawieszeniem prawa wykonywania zawodu

niespełnianiem wymogów art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 4 pkt 2 lub ust. 5a pkt 2 i 3
ustawy o zawodzie lekarza

w związku z:

Podpis i pieczęć

z dniem

w dniu

w dniu

z dniem

w sprawie skreślenia z rejestru indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej

Uchwała
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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ
  PRAKTYKI LEKARSKIEJ W DZIEDZINIE  ..............................................................................................

CZĘŚĆ   A

WYPEŁNIA    WNIOSKODAWCA

I WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK LEKARSKICH

nazwa   i  siedziba  okręgowej/Wojskowej  Izby  Lekarskiej

........................................................................................................................................................................................................................

WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

w .................................................................
Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ numer     rejestru

Nazwisko i imiona

PodpisData

Posiadana

Posiadana

Posiadana

specjalizacja

specjalizacja

specjalizacja
Posiadana umie-

Posiadana umie-
jętność medyczna

jętność medyczna

LEKARZ LEKARZ STOMATOLOG

DATA PRZYJĘCIA

NR AKT

DANE  EWIDENCYJNE

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

PRZEBIEG PRACY  ZAWODOWEJ  W CIĄGU  OSTATNICH  5 LAT
Okres Miejsce Stanowisko

Opinia organu sanitarnego Umowa z podmiotem świadczącym usługi w zakresie
sterylizacji

InnePotwierdzające prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH
SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK LEKARSKICH

INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
 wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania

Załącznik nr 2
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KSEROKOPIA PRAWA  WYKONYWANIA  ZAWODU
(strony zawierające dane osobowe, potwierdzenie wpisu do rejestru okręgowej/Wojskowej Izby Lekarskiej,

 posiadanych specjalizacji i umiejętności medycznych )

LUB POTWIERDZENIE  DANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ/WOJSKOWĄ  RADĘ  LEKARSKĄ
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DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA, WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA, SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ, RODZAJU
UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA I ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI, MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,
NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WYMAGAJĄCEGO STERYLIZACJI, RODZAJU UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W RAMACH PRAKTYKI WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

CZĘŚĆ   B* NR

WYPEŁNIA   WNIOSKODAWCA

ADRES  PRAKTYKI  /  MIEJSCA  WYKONYWANIA   PRAKTYKI

RODZAJ  PRZEWIDYWANYCH  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  (DIAGNOSTYCZNYCH,   LECZNICZYCH,
REHABILITACYJNYCH)

Nazwisko i imiona

Województwo Powiat Gmina

Telefon

Kod pocztowy

Faks

Ulica i nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Dziedzina medycyny

Dziedzina medycyny

Dziedzina medycyny

PodpisData

DATA PRZYJĘCIA

NR AKT

*  Część B wniosku należy wypełnić odrębnie dla każdego pomieszczenia, w którym będzie wykonywana indywidualna praktyka specjalistyczna
praktyka lekarska
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WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA LUB PODMIOT ZAWIERAJĄCY UMOWĘ

SZKIC  SYTUACYJNY  POMIESZCZENIA

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA

*MIEJSCE PRZYJMOWANIA WEZWAŃ

*MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI / NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO WYMAGAJĄCEGO STERYLIZACJI

AKT WŁASNOŚCI UMOWA NAJMU

UMOWA UŻYCZENIAUMOWA PODNAJMU

Należy zaznaczyć okna, wejście do pomieszczenia, drzwi lub komunikację wewnętrzną, podać nazwy poszczególnych części pomieszczenia
i ich powierzchnię.

Województwo

Województwo

Ulica i nr domu / nr lokalu

Ulica i nr domu / nr lokalu

Sposób przyjmowania wezwań

* Wypełnia lekarz wykonujący praktykę wyłącznie w miejscu wezwania

Faks

Faks

Telefon

Telefon

Miejscowość

Miejscowość

Powiat

Powiat

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Gmina

Gmina
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Nazwa

Nazwa

Data Podpis wnioskodawcy / podpis i pieczątka podmiotu zawierającego umowę

Producent Rok produkcji Numer fabryczny
Numer  świadectwa

atestacji i data
ważności

Ilość
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Nazwa organu

Data

Zespół wizytacyjny powołany uchwałą nr ORL/WRL z dnia

w  składzie

Przeprowadził w dniu

Zespół potwierdza dane złożone we wniosku zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 lub ust. 5a pkt 2 i 3 ustawy o zawodzie lekarza

Zespół stwierdza rozbieżność następujących danych złożonych we wniosku ze stanem faktycznym

Opinia zespołu o możliwości udzielania deklarowanych świadczeń zdrowotnych z zachowaniem zasad określonych
w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza

Data Podpisy członków zespołu

wizytację pomieszczenia

i dokonał oceny pomieszczenia, urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej / środków łączności, miejsca przechowywania dokumentacji
medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji
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Data Podpis i pieczęć

Numer uchwały ORL/WRL

Udzielono zezwolenia na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

Udzielono zezwolenia na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania

z dnia

w dziedzinie/dziedzinach

przez Panią/Pana

Nie udzielono zezwolenia na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej (uzasadnienie w załączeniu)

i wpisano praktykę do rejestru indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich pod nr

w sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania

w sprawie odmowy dokonania wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej do rejestru (uzasadnienie w załączeniu)

w sprawie dokonania wpisu do rejestru indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, która będzie wykonywana

wpisano praktykę do rejestru
i d id l h j li h k k
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Uchwałą  ORL/WRL  nr z dnia

cofnięto zezwolenie oraz skreślono z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich praktykę wykonywaną

przez Panią/Pana

zarejestrowaną pod numerem

skreśleniem z listy członków izby

Data

złożeniem oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania praktyki

zawieszeniem prawa wykonywania zawodu

niespełnianiem wymogów art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 4 pkt 2
ustawy o zawodzie lekarza

w związku z:

Podpis i pieczęć

z dniem

w dniu

w dniu

z dniem

Podjęto uchwałę w sprawie o skreślenia z rejestru indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wykonywanej

Uchwała
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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

CZĘŚĆ   A

WYPEŁNIA    WNIOSKODAWCA

GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA

LEKARZY LEKARZY STOMATOLOGÓW

I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

NR AKT

nazwa   i  siedziba  okręgowej/Wojskowej  Izby  Lekarskiej

Reprezentowana przez  – nazwisko i imiona przedstawiciela spółki

Umowa spółki prawa cywilnego z dnia ............................................. (w załączeniu)

........................................................................................................................................................................................................................

DANE  EWIDENCYJNE

ADRES  GRUPOWEJ  PRAKTYKI  LEKARSKIEJ

LISTA  WSPÓLNIKÓW  SPÓŁKI  CYWILNEJ

DATA PRZYJĘCIA

Województwo Powiat Gmina

Telefon

Kod pocztowy

Faks

Ulica i nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK
LEKARSKICH

GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
 wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania

Załącznik nr 3
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Data Podpis przedstawiciela spółki

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Nazwisko i imiona

numer     rejestru

w ........................................................................................

NR

Członek OKRĘGOWEJ/WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
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DANE EWIDENCYJNE WSPÓLNIKA
DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA, WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA, SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ, RODZAJU UDZIELANYCH PRZEZ WSPÓLNIKA
W TYM POMIESZCZENIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH GRUPOWEJ PRAKTYKI
DANE DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA, ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI, MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO,
WYMAGAJĄCEGO STERYLIZACJI, RODZAJU UDZIELANYCH PRZEZ WSPÓLNIKA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH GRUPOWEJ PRAKTYKI WYKONYWANEJ
WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

CZĘŚĆ  B*    NR  NA LIŚCIE  WSPÓLNIKÓW  SPÓŁKI

Nazwisko i imiona

Numer prawa wykonywa-
nieograniczone ważne do dniania zawodu

Posiadana
specjalizacja
Posiadana
specjalizacja
Posiadana
specjalizacja
Posiadana umie-
jętność medyczna
Posiadana umie-

Opinia organu sanitarnego

Dziedzina medycyny

Dziedzina medycyny

Dziedzina medycyny

Umowa z podmiotem świadczącym usługi w zakresie
sterylizacji

InnePotwierdzające prawo spółki do korzystania z pomieszczenia

jętność medyczna

*  Część B wniosku wypełnia wnioskodawca odrębnie dla każdego wspólnika oraz pomieszczenia, w którym lekarz, lekarz stomatolog,
wspólnik spółki będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej

DATA PRZYJĘCIA

LEKARZ LEKARZ STOMATOLOG

NR AKT

WYPEŁNIA   WNIOSKODAWCA

DANE EWIDENCYJNE WSPÓLNIKA

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W  CIĄGU  OSTATNICH 5  LATACH

POTWIERDZENIE DANYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ/ WOJSKOWĄ RADĘ LEKARSKĄ

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ WSPÓLNIKA W RAMACH GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ

ZAKRES I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (DIAGNOSTYCZNYCH, LECZNICZYCH, REHABILITACYJNYCH)

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Województwo

Data i podpis

Okres Miejsce Stanowisko

Powiat Gmina

Telefon

Kod pocztowy

Faks

Ulica i nr domu / nr lokalu

Miejscowość
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WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

SZKIC  SYTUACYJNY  POMIESZCZENIA

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z POMIESZCZENIA

*MIEJSCE PRZYJMOWANIA WEZWAŃ

*MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI / NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO WYMAGAJĄCEGO STERYLIZACJI

AKT WŁASNOŚCI UMOWA NAJMU

UMOWA UŻYCZENIAUMOWA PODNAJMU

Należy zaznaczyć okna, wejście do pomieszczenia, drzwi lub komunikację wewnętrzną, podać nazwy poszczególnych części pomieszczenia
i ich powierzchnię.

Województwo

Województwo

Ulica i nr domu / nr lokalu

Ulica i nr domu / nr lokalu

Sposób przyjmowania wezwań

* Wypełnia wnioskodawca w odniesieniu do lekarza, lekarza stomatologa, wspólnika spółki, który będzie udzielał świadczeń zdrowotnych
wyłącznie w miejscu wezwania

Faks

Faks

Telefon

Telefon

Miejscowość

Miejscowość

Powiat

Powiat

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Gmina

Gmina
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Nazwa

Nazwa

Data Podpis przedstawiciela spółki

Producent Rok produkcji Numer fabryczny
Numer  świadectwa

atestacji i data
ważności

Ilość
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Nazwa organu

Data

Zespół wizytacyjny powołany uchwałą nr ORL/WRL z dnia

w  składzie

Przeprowadził w dniu

Zespół potwierdza dane złożone we wniosku zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 lub ust. 5a pkt 2 i 3 ustawy o zawodzie lekarza

Zespół stwierdza rozbieżność następujących danych złożonych we wniosku ze stanem faktycznym

Opinia zespołu o możliwości udzielania deklarowanych przez wspólnika świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki
lekarskiej z zachowaniem zasad określonych w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza

Data Podpisy członków zespołu

wizytację pomieszczenia

i dokonał oceny pomieszczenia, urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej / środków łączności, miejsca przechowywania dokumentacji
medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji
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Data Podpis i pieczęć

Numer uchwały ORL/WRL

Udzielono zezwolenia na prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej

Udzielono zezwolenia na prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania

z dnia

w zakresie

Nie udzielono zezwolenia na prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej (uzasadnienie w załączeniu)

i wpisano praktykę do rejestru grupowych praktyk lekarskich pod nr

przez lekarzy/lekarzy stomatologów wpisanych na przedstawioną listę wspólników spółki cywilnej

w sprawie dokonaniu wpisu do rejestru grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania

w sprawie odmowy dokonania wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej do rejestru (uzasadnienie w załączeniu)

w sprawie dokonania wpisu do rejestru grupowej praktyki lekarskiej, która prowadzona będzie



27

Uchwałą  ORL/WRL  nr z dnia

cofnięto zezwolenie oraz skreślono z rejestru grupowych praktyk lekarskich praktykę prowadzoną

przez lekarzy/lekarzy stomatologów wpisanych na listę wspólników spółki cywilnej

zarejestrowaną pod numerem

skreśleniem z listy członków izby wspólnika spółki cywilnej

Data

złożeniem oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania praktyki przez wspólnika
spółki cywilnej

niespełnianiem wymogów art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 4 pkt 2 lub ust. 5a pkt 2 i 3
oraz art. 50a ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza przez wspólnika spółki cywilnej

w związku z:

Podpis i pieczęć

z dniem

w dniu

w dniu

z dniem

w sprawie skreślenia z rejestru grupowej praktyki lekarskiej dokonano skreślenia grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej
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Załącznik nr 4

-Wzór-

Zaświadczenie
o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich

...............................................................
  (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)

Na podstawie art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 Nr 76, poz. 691,
z  2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266, z 2003 r.
Nr 90, poz. 845)  i  uchwały nr ...... Okręgowej Rady
Lekarskiej/Wojskowej Rady Lekarskiej w ........................
z dnia ......... stwierdza się, że indywidualna praktyka
lekarska prowadzona w .........................................
...............................................................
                        (adres praktyki)
                             przez
                    lekarza/lekarza stomatologa

Pana/-nią .....................................................
członka .......................................................
(nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
...............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
                           WYKONYWANA

...............................................................
            miejsce wykonywania praktyki - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
 została wpisana do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
                  pod nr .......................

                        Pieczęć okrągła

          Sekretarz                        Przewodniczący
    Okręgowej (Wojskowej)               Okręgowej (Wojskowej)
      Rady Lekarskiej                      Rady Lekarskiej
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Załącznik nr 5

-Wzór-

Zaświadczenie
o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich

...............................................................
  (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)

Na podstawie art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 Nr 76, poz. 691,
z  2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266, z 2003 r.
Nr 90, poz. 845) i uchwały nr ...... Okręgowej Rady
Lekarskiej/Wojskowej Rady Lekarskiej w ........................
z dnia ......... stwierdza się, że indywidualna praktyka
lekarska prowadzona w .........................................
...............................................................
                        (adres praktyki)
                             przez
                    lekarza/lekarza stomatologa

Pana/-nią .....................................................
członka .......................................................
(nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
...............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
          WYKONYWANA WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

miejsce wykonywania praktyki (przyjmowania wezwań,
przechowywania dokumentacji medycznej, przygotowywania do
sterylizacji i przechowywania sprzętu medycznego) - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
 została wpisana do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
                  pod nr .......................

                        Pieczęć okrągła

          Sekretarz                        Przewodniczący
    Okręgowej (Wojskowej)               Okręgowej (Wojskowej)
      Rady Lekarskiej                      Rady Lekarskiej
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Załącznik nr 6

-Wzór-

Zaświadczenie
o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

...............................................................
  (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)

Na podstawie art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 Nr 76, poz. 691,
z  2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266, z 2003 r.
Nr  90, poz. 845) i uchwały nr ...... Okręgowej Rady
Lekarskiej/Wojskowej Rady Lekarskiej w ........................
z dnia ......... stwierdza się, że indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska prowadzona w ................................
...............................................................
                        (adres praktyki)
                             przez
                    lekarza/lekarza stomatologa

Pana/-nią .....................................................
członka .......................................................
(nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
...............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
specjalisty w dziedzinie ......................................
                              WYKONYWANA

w dziedzinie ..................................................
miejsce wykonywania praktyki - adres(-y) ......................
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
w dziedzinie ..................................................
miejsce wykonywania praktyki - adres(-y) ......................
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
w dziedzinie ..................................................
miejsce wykonywania praktyki - adres(-y) ......................
...............................................................
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...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
 została wpisana do rejestru indywidualnych specjalistycznych
                     praktyk lekarskich

                  pod nr .......................

                        Pieczęć okrągła

          Sekretarz                        Przewodniczący
    Okręgowej (Wojskowej)               Okręgowej (Wojskowej)
      Rady Lekarskiej                      Rady Lekarskiej
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Załącznik nr 7

-Wzór-

Zaświadczenie
o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich

...............................................................
  (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)

Na podstawie art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 Nr 76, poz. 691,
z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266, z 2003 r.
Nr 90, poz. 845)  i  uchwały nr ...... Okręgowej Rady
Lekarskiej/Wojskowej Rady Lekarskiej w ........................
z dnia ......... stwierdza się, że indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska prowadzona w ................................
...............................................................
                        (adres praktyki)
                             przez
                    lekarza/lekarza stomatologa

Pana/-nią .....................................................
członka .......................................................
(nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
...............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
specjalisty w dziedzinie ......................................
             WYKONYWANA WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

w dziedzinie ..................................................
miejsce wykonywania praktyki (przyjmowania wezwań,
przechowywania dokumentacji medycznej, przygotowania do
sterylizacji i przechowywania sprzętu medycznego) - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
w dziedzinie ..................................................
miejsce wykonywania praktyki (przyjmowania wezwań,
przechowywania dokumentacji medycznej, przygotowania do
sterylizacji i przechowywania sprzętu medycznego) - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
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w dziedzinie ..................................................
miejsce wykonywania praktyki (przyjmowania wezwań,
przechowywania dokumentacji medycznej, przygotowania do
sterylizacji i przechowywania sprzętu medycznego) - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
 została wpisana do rejestru indywidualnych specjalistycznych
                       praktyk lekarskich

                  pod nr .......................

                        Pieczęć okrągła

          Sekretarz                        Przewodniczący
    Okręgowej (Wojskowej)               Okręgowej (Wojskowej)
      Rady Lekarskiej                      Rady Lekarskiej
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Załącznik nr 8

-Wzór-

Zaświadczenie
o wpisie do rejestru grupowych praktyk lekarskich

...............................................................
  (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)

Na podstawie art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 Nr 76, poz. 691,
z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266, z 2003 r.
Nr 90, poz. 845) i uchwały nr ...... Okręgowej Rady
Lekarskiej/Wojskowej Rady Lekarskiej w ........................
z dnia ......... stwierdza się, że grupowa praktyka lekarska
w .............................................................
...............................................................
                    (adres grupowej praktyki)
          prowadzona przez lekarzy/lekarzy stomatologów
                  wspólników spółki cywilnej

1. Pana/-nią ..................................................
   członka ....................................................
    (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
   ............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
   posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
   specjalisty w dziedzinie ...................................
2. Pana/-nią ..................................................
   członka ....................................................
    (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
   ............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
   posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
   specjalisty w dziedzinie ...................................
3. Pana/-nią ..................................................
   członka ....................................................
    (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
   ............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
   posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
   specjalisty w dziedzinie ...................................
      W RAMACH KTÓREJ UDZIELANE SĄ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
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w zakresie ....................................................
miejsce wykonywania praktyki - adres(-y) ......................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
w zakresie ....................................................
miejsce wykonywania praktyki - adres(-y) ......................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
w zakresie ....................................................
miejsce wykonywania praktyki - adres(-y) ......................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
    została wpisana do rejestru grupowych praktyk lekarskich

                  pod nr .......................

                        Pieczęć okrągła

          Sekretarz                        Przewodniczący
    Okręgowej (Wojskowej)               Okręgowej (Wojskowej)
      Rady Lekarskiej                      Rady Lekarskiej
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Załącznik nr 9

-Wzór-

Zaświadczenie
o wpisie do rejestru grupowych praktyk lekarskich

...............................................................
  (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)

Na podstawie art. 50b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 Nr 76, poz. 691,
z  2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266, z 2003 r.
Nr 90, poz. 845) i  uchwały nr ...... Okręgowej Rady
Lekarskiej/Wojskowej Rady Lekarskiej w ........................
z dnia ......... stwierdza się, że grupowa praktyka lekarska
w .............................................................
...............................................................
                    (adres  grupowej praktyki)
          prowadzona przez lekarzy/lekarzy stomatologów
                  wspólników spółki cywilnej

1. Pana/-nią ..................................................
   członka ....................................................
    (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
   ............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
   posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
   specjalisty w dziedzinie ...................................
2. Pana/-nią ..................................................
   członka ....................................................
    (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
   ............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
   posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
   specjalisty w dziedzinie ...................................
3. Pana/-nią ..................................................
   członka ....................................................
    (nazwa okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby Lekarskiej)
   ............................................................
     (nr rejestru okręgowej izby lekarskiej/Wojskowej Izby
                           Lekarskiej)
   posiadającego/-ą specjalizację I stopnia/II stopnia/tytuł
   specjalisty w dziedzinie ...................................
       W RAMACH KTÓREJ UDZIELANE SĄ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE



37

                 WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

w zakresie ....................................................
miejsce wykonywania praktyki (przyjmowania wezwań,
przechowywania dokumentacji medycznej, przygotowania do
sterylizacji i przechowywania sprzętu medycznego) - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
w zakresie ....................................................
miejsce wykonywania praktyki (przyjmowania wezwań,
przechowywania dokumentacji medycznej, przygotowania do
sterylizacji i przechowywania sprzętu medycznego) - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
w zakresie ....................................................
miejsce wykonywania praktyki (przyjmowania wezwań,
przechowywania dokumentacji medycznej, przygotowania do
sterylizacji i przechowywania sprzętu medycznego) - adres(-y)
...............................................................
...............................................................
   (województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu,
                  miejscowość, kod pocztowy)
 została wpisana do rejestru grupowych praktyk lekarskich

                   pod nr .......................

                        Pieczęć okrągła

          Sekretarz                        Przewodniczący
    Okręgowej (Wojskowej)               Okręgowej (Wojskowej)
      Rady Lekarskiej                      Rady Lekarskiej
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Załącznik nr 10

WYKAZ NUMERÓW KODOWYCH OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH

50 - Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
51 - Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
52 - Bydgosko-Pilska Izba Lekarska w Bydgoszczy
53 - Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
54 - Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
55 - Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
56 - Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
57 - Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
58 - Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
59 - Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
60 - Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
61 - Okręgowa Izba Lekarska w Opolu
62 - Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
63 - Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu
64 - Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
65 - Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
66 - Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
67 - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu
68 - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
69 - Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
70 - Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
72 - Wojskowa Izba Lekarska
74 - Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie
75 - Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
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Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad i

trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz

ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów jest realizacją

upoważnienia zawartego w art. 50b ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza

(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym mu przez art. 19 pkt 7

lit. b ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Artykuł 50b ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza, stanowiący podstawę do wydania

przedmiotowego rozporządzenia, otrzyma nowe brzmienie w związku z wejściem w życie

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta nie przewiduje możliwości

uzależnienia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia indywidualnej,

indywidualnej specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej od uzyskania zezwolenia.

Dotychczasowy warunek uzyskania zezwolenia okręgowej rady lekarskiej (określony w

obowiązującym obecnie brzmieniu ustawy o zawodzie lekarza) zastąpiony zostanie

wymogiem uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i

grupowych praktyk lekarskich (określonym ustawie o zawodzie lekarza w brzmieniu jakie

nada jej art. 19 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności

gospodarczej). W związku z powyższym konieczne stało się wydanie przedmiotowego

rozporządzenia, które określa zasady i tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestru

indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz

ustali dane objęte wpisem i sposób prowadzenia rejestrów.

Do projektu rozporządzenia dołączone są wzory wniosków o dokonanie wpisu do

rejestru indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej

stanowiące załączniki nr 1-3 oraz wzory zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnych,

indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich (również wykonywanych

wyłącznie w miejscu wezwania) stanowiące załączniki nr 4-9.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt prawny

Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia oddziałują na lekarzy/lekarzy stomatologów

ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej

lub grupowej praktyki lekarskiej oraz prowadzących praktyki, a także na samorząd lekarski.
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Właściwe okręgowe rady lekarskie po dokonaniu sprawdzenia wymogów określonych dla

indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich

podejmują uchwałę o dokonaniu wpisu, odmowie wpisu, zmianie treści wpisu, wykreśleniu

wpisu, wydają zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru.

2. Konsultacje społeczne

Projekt będzie konsultowany z samorządem lekarskim.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje wydatków budżetu państwa.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną

gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.



1

Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia   ...................................

w sprawie opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających wpis do rejestru

indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk

lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z

2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru

indywidualnych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania, w

wysokości 350 zł.

§ 2. Ustala się opłatę za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich w miejscu wezwania, w wysokości 450 zł.

§ 3. Ustala się opłatę za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru

grupowych praktyk lekarskich w wysokości będącej iloczynem 200 zł i liczby lekarzy -

wspólników spółki.

§ 4. Jeżeli zaświadczenie, stwierdzające wpis do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk

lekarskich, obejmuje więcej niż jedno miejsce wykonywania praktyki, pobiera się ponadto

opłatę w wysokości 200 zł za każde następne, wpisane w zaświadczeniu, miejsce

wykonywania tej praktyki.

§ 5. Za zaświadczenie, stwierdzające wpis do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub rejestru

grupowych praktyk lekarskich, wydane w związku ze zmianą miejsca wykonywania praktyki,

ustala się opłatę w wysokości 200 zł.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

                                                
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 691, z 2001 r. Nr 126,
poz. 1382, z 2002 r. Nr 152, poz. 1266 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.
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Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłaty za wydanie

dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,

indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich jest

realizacją upoważnienia zawartego w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o

zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym mu

przez art. 17 pkt 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności

gospodarczej. Art. 51 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza, nakłada na ministra właściwego do

spraw zdrowia obowiązek ustalenia wysokości opłaty za wydanie dokumentów

stwierdzających wpis indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki

lekarskiej do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych

praktyk lekarskich. Ustalając wysokość opłaty minister w szczególności kierował się

rodzajem praktyki objętej wpisem do rejestru oraz liczbą miejsc jej wykonywania.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt prawny

Zapisy zawarte w projekcie rozporządzenia oddziałują na lekarzy/lekarzy stomatologów

ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej

lub grupowej praktyki lekarskiej, oraz na samorząd lekarski (opłata pobierana jest przez

właściwą okręgową radę lekarską).

2. Konsultacje społeczne

Projekt będzie konsultowany z samorządem lekarskim.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje wydatków budżetu państwa.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną

gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ............................................

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne w określonym
zakresie

 
Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr
58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr
200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w stosunku do podstawowych stacji kontroli pojazdów i
okręgowych stacji kontroli pojazdów, zwanych dalej „stacjami kontroli pojazdów”, przeprowadzających badania
techniczne w zakresie określonym w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zwanej
dalej „ustawą”.

Rozdział 2
Wymagania techniczne dla stacji kontroli pojazdów

1. Warunki ogólne

§ 2. 1. Stacja kontroli pojazdów powinna znajdować się w pomieszczeniu przelotowym, zapewniającym jeden
kierunek ruchu pojazdu oraz powinna posiadać co najmniej jedno stanowisko kontrolne do wykonywania badań
technicznych pojazdów zwane dalej „stanowiskiem kontrolnym” oraz stanowisko zewnętrzne do pomiarów
akustycznych zwane dalej „stanowiskiem zewnętrznym”. Dopuszcza się pomieszczenie nieprzelotowe - w odniesieniu
do stacji kontroli pojazdów przewidzianej do badania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz innych
stacji kontroli pojazdów wykonujących badania specjalistyczne, o ile istnieje możliwość wykonania badania
technicznego zgodnie z wymaganiami, określonymi w odrębnych przepisach; przy czym po dniu 31 grudnia 2010 r.
stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów przeznaczone do badania zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t powinno znajdować się w pomieszczeniu przelotowym zapewniającym jeden kierunek ruchu.

2. Jeżeli stacja kontroli pojazdów jest częścią zakładu prowadzącego także inną działalność, powinna ona być
wydzielona i odgrodzona z pozostałego terenu z zachowaniem do niej dojazdu. Stanowisko kontrolne przeznaczone do
badania instalacji gazowej pojazdów przystosowanych do zasilania gazem powinno być w tym przypadku wydzielone
stałymi przegrodami budowlanymi.

3. Podłoga stanowiska kontrolnego, nawierzchni kanału przeglądowego i ław pomiarowych oraz ściany do
wysokości co najmniej 2,0 m i ściany kanału przeglądowego powinny być łatwo zmywalne; przy czym dla stacji
kontroli pojazdów działających w dniu 20 października 1999 r. ściany stanowiska kontrolnego powinny być łatwo
zmywalne do wysokości co najmniej 1,8 m.

4. Pojazdom oczekującym na badanie techniczne powinna być zapewniona możliwość swobodnego ich
zaparkowania. Liczba miejsc do parkowania powinna wynosić co najmniej:

1) 4 - dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
2) 2 - dla pozostałych pojazdów.

5. Wjazd i wyjazd ze stacji kontroli pojazdów powinien być utwardzony i dostosowany do rodzaju badanych w
niej pojazdów.

§ 3. 1. Stacja kontroli pojazdów powinna być oznaczona na zewnątrz, w miejscu widocznym szyldem barwy
niebieskiej z białymi napisami, zawierającymi co najmniej: określenie rodzaju i godziny otwarcia stacji kontroli
pojazdów.

2. Przy stanowisku kontrolnym powinna być umieszczona tablica, na której znajdować się powinny co najmniej:
kopia zezwolenia stacji kontroli pojazdów na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, cennik opłat za
przeprowadzenie badań technicznych pojazdów oraz wykaz czynności kontrolnych dla oceny stanu technicznego
pojazdu, o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów
dokumentów stosowanych przy tych badaniach oraz w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań
technicznych pojazdów.

Projekt
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3. Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów powinien posiadać identyfikator osobisty zawierający co
najmniej imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer uprawnienia do wykonywania badań technicznych diagnosty.

4. Dokumenty oraz pieczątki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów powinny być
zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Stacja kontroli pojazdów powinna być zaopatrzona w:
1) instrukcje obsługi użytkowanych urządzeń i przyrządów;
2) dane dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów i ich układów lub zespołów;
3) komplet przepisów prawnych określających wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych

pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne

§ 4. 1. Stanowisko  kontrolne powinno  znajdować się w pomieszczeniu którego wymiary i bramy: wjazdowa i
wyjazdowa, dostosowane są do wielkości badanych pojazdów lub zespołów pojazdów.

2. Stanowisko kontrolne składa się z:
1) płaskiej i poziomej powierzchni mieszczącej badane pojazdy lub zespoły pojazdów, zwanej dalej "ławą

pomiarową", i powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy;
2) kanału przeglądowego z urządzeniem do podnoszenia osi  pojazdu lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu;
3) urządzeń i przyrządów;
4) wyposażenia technologicznego;
5) stanowiska zewnętrznego do pomiarów akustycznych.

§ 5. 1. Długość stanowiska kontrolnego powinna być większa niż długość kanału przeglądowego (§ 6 ust. 1 pkt 1)
nie mniej niż o 2,0 - 3,0 m. Jeżeli sposób wykonywania badań technicznych pojazdów, wynikający z rozmieszczenia
urządzeń i przyrządów, wymaga większej długości, stanowisko kontrolne powinno być odpowiednio dłuższe.

2. Szerokość stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. Dopuszcza się szerokość nie mniejszą
niż 5,0 m w przypadku:
1)   dwóch stanowisk kontrolnych równoległych nie oddzielonych od siebie ścianą;
2) stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3,5 t, o ile warunki lokalowe nie pozwalają na zachowanie szerokości 6,0 m.
Przy czym dla stacji kontroli pojazdów działających w dniu 6 stycznia 1996 r. przeprowadzających badania
techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t szerokość stanowiska kontrolnego nie
powinna być mniejsza niż 5,5 m.

3. Wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego, w obszarze wyznaczonym wzdłuż osi stanowiska na
szerokości co najmniej 3,0 m, nie powinna być mniejsza niż:

1)   4,2 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w kanał przeglądowy; przy czym dopuszcza się
wysokość 3,3 m w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Przy czym dla stacji kontroli pojazdów działających w dniu 6 stycznia 1996 r. przeprowadzających badania techniczne
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, wysokość pomieszczenia stanowiska kontrolnego nie
powinna być mniejsza niż 4,05 m.
2) 5,7 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu w

odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t;

3)  4,6 - 4,8 m - w przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu w
odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu, a poza tym
miejscem odpowiednio jak w pkt 1.

Przy czym dla stacji kontroli pojazdów działających w dniu 20 października 1999 r., wysokość pomieszczenia
stanowiska kontrolnego nie powinna być mniejsza niż 3,7 m.

4. Wymiary bramy wjazdowej i wyjazdowej w osi stanowiska kontrolnego nie powinny być mniejsze niż:
1) 4,1 - 4,2 m - wysokość; przy czym dopuszcza się:

a) 3,1 - 3,2 m - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 4,05 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów działających w dniu 6 stycznia 1996 r.,
przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

2) 3,4 m - szerokość; przy czym dla stacji kontroli pojazdów działających w dniu 6 stycznia 1996 r.
przeprowadzających badania techniczne wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, szerokość
bramy wjazdowej i wyjazdowej nie powinna być mniejsza niż 2,8 - 3,0 m.
5. Stosunek powierzchni oszklonej pomieszczenia stanowiska kontrolnego do powierzchni podłogi powinien
wynosić co najmniej 0,15.
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§ 6. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) długość powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz

umieszczenia przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł
oświetleniowych; w przypadku gdy przewiduje się przetaczanie pojazdu podczas pomiaru zbieżności kół, długość
ław należy powiększyć o długość drogi przetoczenia pojazdu;

2) rozstaw krawędzi zewnętrznych nie powinien być mniejszy niż:
a) 2,4 m - dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b) 2,8 m - dla pozostałych pojazdów;
przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych wynika z wymiarów obrzeża kanału (§ 6 ust. 1 pkt 2).

2. Nawierzchnia ław pomiarowych powinna spełniać następujące wymagania:
1) dopuszczalna nierówność (falistość) nie powinna przekraczać:

a) 2 - 3 mm – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 3 - 4 mm – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pozostałych
pojazdów;

2) dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać:
a) 2 - 3 mm/m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b) 3 - 4 mm/m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne dla

pozostałych pojazdów;
 3) na szerokości czynnej rolek urządzenia do kontroli działania hamulców powinna być odporna na ścieranie i łatwa do
utrzymania w czystości.

3. Urządzenie do podnoszenia całego pojazdu może stanowić część składową ławy pomiarowej, o ile
odpowiada warunkom, o których mowa w ust 2.

§ 7. 1. Wymiary kanału przeglądowego powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) długość powinna być większa niż długość pojazdu lub zespołu pojazdów, określona przepisami w sprawie

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, powiększona o długość schodów, o
ile znajdują się na końcu kanału; przy czym dopuszcza się długość:
a) nie mniejszą niż 6,0 m –w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne

wyłącznie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b) nie mniejszą niż 12,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów działającej w dniu 20 października 1999 r.

przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
2) szerokość na poziomie ławy pomiarowej powinna mieścić się w granicach:

a) 0,6 - 0,8 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne wyłącznie
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 0,7 - 1,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;

3) głębokość powinna wynosić od 1,3 m do 1,8 m; wewnątrz kanału przeglądowego powinny znajdować się
przesuwne platformy lub stałe boczne stopnie umożliwiające diagnoście zajęcie pozycji podwyższonej.

2. Kanał przeglądowy powinien mieć zapewnione odwodnienie oraz co najmniej nawiewną wentylację.
3. Kanał przeglądowy powinien być wyposażony w:

1) oświetlenie:
a) światło możliwie rozproszone, oświetlające miejsce pracy,
b) światło skupione o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowane w razie potrzeby na elementy pojazdu (lampa

przenośna lub na elastycznym wysięgniku);
2) półki wewnętrzne na narzędzia i klucze;
3) urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej:

a) 20 kN – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

b) 100 kN – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne dla pozostałych
pojazdów, a po dniu 1 maja 2004 r. -115 kN;

4) obrzeże umożliwiające przeciążenie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o 25 % nominalnego udźwigu,
przy czym powinno być możliwe ustawienie urządzenia do podnoszenia osi pojazdu również między obrotnicami
przyrządu do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu.
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3. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe

§ 8. 1. Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów powinno być wyposażone co najmniej w następujące
urządzenia i przyrządy:

1) urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do kontroli działania hamulców;
2) przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych lub urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych;
3) przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu;
4) przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy;
5) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych;
6) przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;
7) miernik poziomu dźwięku;
8) dymomierz;
9) przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa;

10) przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów, których zakres badań
obejmuje pojazdy samochodowe oraz przyczepy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

11) urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu;
12) czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD; nie dotyczy to stacji kontroli pojazdów, których

zakres badań obejmuje tylko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki
rolnicze;

13) wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym; nie dotyczy to stacji kontroli pojazdów, których
zakres badań obejmuje tylko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągniki
rolnicze, z wyjątkiem stacji kontroli pojazdów o poszerzonym zakresie badań obejmującym pojazdy
przystosowane do zasilania gazem;

14) opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;
15) zestaw narzędzi monterskich;
16) podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia.

2. Stanowisko kontrolne w okręgowej stacji kontroli pojazdów powinno być wyposażone dodatkowo w:
1)  przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu;
2)  urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
3) urządzenie do napędu uniesionych nie napędowych kół przednich pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3,5 t lub w wyważarkę do kół zamontowanych na pojeździe samochodowym;
4)  urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdu samochodowego;
5) komplet kluczy dynamometrycznych;
6) przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu.

3. Wyposażenie stanowiska kontrolnego w okręgowej stacji kontroli pojazdów może być dodatkowo wyposażone
w legalizowaną wagę samochodową.

 4. Urządzenia i przyrządy mogą stanowić część wspólną wyposażenia kilku stanowisk kontrolnych jednej stacji
kontroli pojazdów, o ile istnieje możliwość wykonania badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ustawie.
       5. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji kontroli pojazdów, które nie może być wykorzystane do
przeprowadzania badań technicznych pojazdów jeżeli nie posiada certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną
w Polskim systemie akredytacji, określa tabela nr 1.

TABELA Nr 1.

Lp. Nazwa przyrządu lub urządzenia

1. Urządzenia do podnoszenia:
* całego pojazdu
* osi pojazdu.

2. Urządzenia do kontroli działania hamulców pojazdu:
∗ urządzenia rolkowe
∗ urządzenia płytowe (najazdowe)
∗ opóźnieniomierze.

3. Przyrządy do pomiaru zbieżności kół jezdnych pojazdu.
4. Urządzenia do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu.
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5. Przyrządy do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu.

6. Przyrządy do pomiaru luzu sumarycznego na kole kierownicy pojazdu.
7. Przyrządy do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych pojazdu.
8. Mierniki poziomu dźwięku.
9. Dymomierze.

10. Przyrządy do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa.
11. Przyrządy do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania

hamulcem najazdowym przyczepy.
12. Urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu.
13. Wieloskładnikowe analizatory spalin silników o zapłonie iskrowym.

14. Przyrządy do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu.
15. Urządzenia do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
16. Urządzenia do napędu uniesionych nie napędowych kół przednich pojazdu

samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
17. Urządzenie do napędu uniesionych nie napędowych kół przednich pojazdu

samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub wyważarka do kół
zamontowanych na pojeździe samochodowym.

18. Urządzenia do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdu samochodowego.
19. Indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe.
20. Czytniki informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD.
21. Przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności

światła.
OBJAŚNIENIE:
OBDII/EOBD – Pokładowy system diagnostyczny do kontroli emisji spalin.

6. Stacje powinny posiadać kopie certyfikatów wszystkich posiadanych urządzeń i przyrządów w stosunku do
których wymagany jest certyfikat.

7. Rejestr wyposażenia kontrolno-pomiarowego, które uzyskało certyfikat, o którym mowa w ust. 5 prowadzi
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

8. Urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji kontroli pojazdów powinny
posiadać dokumenty okresowej kontroli eksploatacyjnej.

9. Urządzenia i przyrządy objęte obowiązkiem certyfikacji zgodności i dopuszczenia do użytkowania w okresie
użytkowania podlegają okresowej kontroli eksploatacyjnej; nie dotyczy to urządzeń i przyrządów, które podlegają
okresowej kontroli metrologicznej lub okresowemu dozorowi technicznemu.

10. Przepisów ust. 7 nie stosuje się do wyposażenia kontrolno-pomiarowego określonego:
1) w ust. 1 pkt 1, o ile wyposażenie to było wyprodukowane i zainstalowane w stacji przed dniem 1 maja 1993 r.

i jest wykorzystywane wyłącznie do badań ciągnika rolniczego i przyczepy ciężarowej rolniczej ;
2) w ust. 1 pkt 14 i 15 oraz w ust. 2 pkt 5 i 6.

4. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego

§ 9. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:
1) ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zapewniającym prawidłowe

działanie urządzeń i przyrządów stanowiska kontrolnego i napięciu bezpiecznym z możliwością poboru mocy
wystarczającej do zasilania eksploatowanych urządzeń i przyrządów;

2) instalację sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym z zakresu:
a) 0,6 - 0,8 MPa – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
b) 0,6 - 1,0 MPa – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
oraz z uwzględnieniem ciśnienia roboczego niezbędnego do prawidłowego działania urządzeń i przyrządów
stanowiska kontrolnego;

3) doprowadzenie wody ciepłej lub nagrzewanej miejscowo do umywalki do mycia rąk;
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4) odpływ ogólny ścieków przez łapacz błota, olejów i paliw lub
5) odpływ ścieków z kanałów przez łapacz błota, olejów i paliw do kanalizacji ogólnej lub system odwadniania

kubełkowego;
6) wentylację:

a) naturalną lub grawitacyjną, mechaniczną nawiewno-wyciągową zapewniającą awaryjną wymianę powietrza,
przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku
węgla, który może automatycznie uruchamiać wentylację,

b) indywidualne wyciągi spalin z końcówkami na rury wydechowe, o wydajności dostosowanej do rodzajów
badanych pojazdów;

7) ogrzewanie pomieszczenia uwzględniające straty ciepła spowodowane częstym otwieraniem bram;
8) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej

badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

5. Stanowisko zewnętrzne

§ 10. 1. Stanowisko zewnętrzne, przeznaczone do pomiarów hałasu zewnętrznego i głośności sygnału
dźwiękowego, powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia stacji kontroli pojazdów i być wolne od przeszkód
akustycznych.

2. Wymiary stanowiska zewnętrznego nie powinny być mniejsze niż:
1) 7,0 m x 8,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne motocykla i

motoroweru;
2) 8,5 m x 12,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne wyłącznie

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
3) 8,5 m x 18,0 m – w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
3. Nawierzchnia stanowiska zewnętrznego powinna być płaska i utwardzona (np. beton, asfalt).

 
 Rozdział 3

 Przepisy przejściowe i końcowe
 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Infrastruktury

_________________________

1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr
141, poz. 1359).

2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116).



7

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do

stacji przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie stanowi realizację delegacji zawartej

w art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,

poz. 515 z późn. zm.) zmienionego w projekcie do ustawy wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności

gospodarczej.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe wymagania w stosunku do podstawowych stacji

kontroli pojazdów i okręgowych stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne w

określonym zakresie.

Przepisy określające szczegółowe wymagania w stosunku do stacji zawarte są w rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji

przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116).

W stosunku do dotychczasowych przepisów projekt przedmiotowego rozporządzenia określa

wymagania techniczne dla podstawowych stacji kontroli pojazdów i okręgowych stacji kontroli pojazdów

zgodnie z nowym nazewnictwem stacji wprowadzonym w art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym

zmienionego w projekcie do ustawy wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem rozporządzenia jest ujednolicenie wymagań technicznych dla podstawowych stacji kontroli

pojazdów i okręgowych stacji kontroli pojazdów.

Regulacje prawne których rozporządzenie dotyczy nie są przedmiotem unormowań Unii
Europejskiej.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ............................................

w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie

prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z

2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr

162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

2) wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru, o którym mowa

w pkt 1.

§ 2. Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów określa załącznik

nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących

stacje kontroli pojazdów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Infrastruktury

___________________
1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r.
Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 215, poz. 2116).
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury           
z dnia  ...................................

Załącznik nr 1

WZÓR

..................... ...........
(miejscowość) (data)

..............................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

............................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

.......................................
(NIP)

WNIOSEK
o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm. .....) zwanej dalej „ustawą”wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dla:

.....................................................................................................................................................................................
(adres stacji kontroli pojazdów)

1. Jako:
-*) okręgowa stacja kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
-*) podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów;

2.*) Wnoszę także o wydanie zgody na umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywania i
umieszczania tabliczek zastępczych;

3. Badania techniczne pojazdów będą przeprowadzane przez następujących diagnostów:
1) .....................................................................................;

(imię, nazwisko oraz nr uprawnienia diagnosty)

2) ....................................................................................;
(imię, nazwisko oraz nr uprawnienia diagnosty)

4. Do wniosku załącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 83 ust. 2a ustawy;
2) szkic sytuacyjny stacji oraz rysunki technologiczne stanowisk kontrolnych;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 4a ustawy.

.............................................
 (podpis wnioskodawcy)

________
*) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2

WZÓR

....................... ..........
(miejscowość) (data)

STAROSTA ........................

ZAŚWIADCZENIE
potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Potwierdzam dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dla:

.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.....................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

 na przeprowadzanie badań technicznych, o których mowa w art. 81 ustawy, przez:

 ....................................................................................................................................................................................
(adres stacji kontroli pojazdów)

Jako:
-*) okręgowa stacja kontroli pojazdów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
-*) podstawowa stacja kontroli pojazdów.

..............................
(podpis starosty)

________
*) Niepotrzebne skreślić.
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów wymaganych

dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów stanowi

realizację delegacji zawartej w art. 84a ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) zmienionego w projekcie do ustawy

wprowadzającej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców

prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis

przedsiębiorcy do tego rejestru.

Wzory dokumentów zawarte w projekcie przedmiotowego rozporządzenia zostały po raz

pierwszy przekazane do unormowania w w/w upoważnieniu.

Celem rozporządzenia jest opracowanie jednakowych wzorów dokumentów wymaganych dla

prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia przez

przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów.

Regulacje prawne których rozporządzenie dotyczy nie są przedmiotem unormowań Unii
Europejskiej.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia ..................................

w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów, program szkolenia diagnostów, zasady
przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego i wysokość opłaty za egzamin oraz wzory dokumentów związanych

z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr z

2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162,

poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.....) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów;

2)  program szkolenia;

3) zasady przeprowadzania egzaminu i wysokość opłaty za egzamin;

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań

technicznych pojazdów;

5) wzór uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. –

Prawo o ruchu drogowym.

Rozdział 2

Wymagania w stosunku do diagnostów

§ 2. Diagności wykonujący badania techniczne pojazdów powinni:

1) posiadać wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane

2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów,

albo

2) posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane

4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów,

albo

3) posiadać wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i

udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie ( warsztacie )

naprawy pojazdów, albo

Projekt
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4) posiadać średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa

i  udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie)

naprawy pojazdów, oraz

- ukończyć szkolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy.

§ 3. 1. Kandydaci na diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów obowiązani są

ukończyć szkolenie podstawowe.

2. Program szkolenia podstawowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Diagności wykonujący badania techniczne pojazdów uczestniczą nie rzadziej niż co dwa lata w

okresowych szkoleniach uzupełniających.

 2. Program szkolenia uzupełniającego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Szkolenia podstawowe i uzupełniające, zwane dalej „szkoleniami” organizowane są w formie

zajęć  teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykładowców.

§ 6. 1. Osoba, która ukończyła szkolenie otrzymuje zaświadczenie wydawane przez podmiot prowadzący

szkolenie.

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Wzór  uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów, określa załącznik nr 4 do

rozporządzenia.

Rozdział 3

Zasady przeprowadzania egzaminu

§ 8. 1. Terminy oraz miejsca przeprowadzania egzaminów wyznacza Dyrektor Transportowego Dozoru

Technicznego.

2. Terminy oraz miejsca, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej na 14 dni

przed wyznaczonym dniem egzaminu na stronach internetowych Transportowego Dozoru Technicznego.

3. Egzamin obejmuje sprawdzenie wiedzy i rozumienia zagadnień w zakresie określonym w załącznikach nr

1 i 2 do rozporządzenia.

4. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej: część tekstową składającą się z dwóch pytań

z każdej  z pięciu części szkolenia określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz ćwiczenie praktyczne z

zakresu znajomości obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji kontroli

pojazdów.

§ 9. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z:

1) przewodniczącego;

2) dwóch członków;

3) sekretarza.

§ 10. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w terminie co najmniej 7 dni przed jego przeprowadzeniem

złożyły w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z dowodem

uiszczenia opłaty, o której mowa w § 12.
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§ 11. Egzamin uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na

pytania zawarte w części testowej oraz rozwiązania w co najmniej 80% ćwiczenia praktycznego.

§ 12. Ustala się opłatę za egzamin kwalifikacyjny w wysokości 1000 zł.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe  i  końcowe

§ 13. 1. Osoby, które nabyły uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów na podstawie

dotychczasowych przepisów zachowują te uprawnienia w zakresie na jaki zostały wydane.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełniające wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

i 2.

§ 14. 1. Osoby, o których mowa w § 13 ust. 1, nie posiadające uprawnień do przeprowadzania wszystkich

rodzajów badań technicznych pojazdów mogą uzyskać uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodzajów

badań technicznych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uzyskują uprawnienia do przeprowadzania danego rodzaju lub rodzajów

badań technicznych pojazdów, po odbyciu szkolenia zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym.

3. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje program dla danego rodzaju lub rodzajów badań

technicznych pojazdów, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY

___________________
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).
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Załączniki do rozporządzenia          
        Ministra Infrastruktury            

                 z dnia ..................   

Załącznik nr 1

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Część I - Szkolenie w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów  oraz pojazdu

zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do

nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu państwowego.

1) Zakres szkolenia.

Słuchacze kursu powinni być zapoznani z zakresem badań, oceny i sposobów pomiarów, metodami kontroli,

urządzeniami i przyrządami wynikającymi z wymagań obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Dla zapewnienia właściwej pracy kandydatów na diagnostów należy zapoznać ich z podstawowymi zasadami

organizacji pracy stacji kontroli pojazdów, uprawnieniami i obowiązkami personelu oraz niezbędną dokumentacją.

2) Wymagane efekty szkolenia.

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a)  umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych okresowych badań technicznych pojazdów,

pomiarów i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie dopuszczania do

ruchu pojazdów,

b)  umiejętność prawidłowego wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach

technicznych w stacjach kontroli pojazdów,

c) ogólną wiedzę o certyfikowanych urządzeniach i przyrządach pomiarowo-kontrolnych oraz zakresie ich

stosowania i zakresie kontroli eksploatacyjnej.
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3) Plan nauczania.

Liczba godzin lekcyjnych
Lp. Treść tematu teoretyc

znych
Seminar
ium
teoretyc
zno-
praktycz
ne

prace
kontroln
e+ egza-
min

razem

1 2 3 4 5 6
1. Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia

i technikę działania kursu 1 - - 1
2. Zasady BHP wynikające z obowiązujących

przepisów 1 - - 1
3. Szczegółowa analiza przepisów dotyczących systemu badań:

-   ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
    drogowym (Dz. U Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),
- akty wykonawcze wydane na podstawie ww.     ustawy,
-   wymagane wyposażenie stacji kontroli pojazdów.

2 - - 2
4. Organizacja stacji kontroli pojazdów, ogólny przedmiot i

zakres  okresowego badania technicznego pojazdu. 1 - - 1
5. Identyfikacja pojazdu, zasady wypełniania doku-mentów.

1 - - 1
6. Kontrola stanu technicznego ogumienia, tarcz kół, układu

kierowniczego, podwozia (zawieszenia) oraz nadwozia. 3 4 1 8
7. Kontrola stanu technicznego układów hamulcowych:

-  roboczego,
-  postojowego (awaryjnego),
-  badanie skuteczności.

2 5 1 8
8. Kontrola i ocena prawidłowości działania świateł:

-  mijania,
-  drogowych,
-  przeciwmgłowych,
-  cofania.
Zasady kontroli prawidłowości ustawienia świateł 2 5 1 8

9. Kontrola prawidłowości działania świateł sygnalizacyjnych
oraz pozostałego osprzętu elektrycznego. 4 3 1 8

10. Kontrola i ocena działania elementów związanych z ochroną
środowiska:
-  emisja spalin,
-  hałas. 2 5 1 8

11. Badanie dodatkowe taksówki, pojazdu uprzywilejowanego,
pojazdu przystosowanego do nauki jazdy i do przeprowadzania
egzaminu państwowego.

3 - - 3
12 Badanie pojazdu zabytkowego. 1 - - 1
13. Egzamin końcowy. - - 2 2
14. Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący

popełniane przez kursantów błędy, pokazy. 1 1 - 2
 RAZEM 24 23 7 54
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4) Ważniejsze założenia do planu nauczania.

a) Do lp.1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach  organizacyjnych,

informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i

formie egzaminu końcowego.

b) Do lp. 2

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie stacji kontroli

pojazdów, oraz w trakcie wykonywania pomiarów i badań. Omówienie szkodliwego wpływu toksycznych

składników spalin na człowieka.

c) Do lp. 3

Organizacja stacji kontroli pojazdów. Lokalizacja stacji kontroli pojazdów i organizacja stanowisk kontrolno-

pomiarowych. Obowiązki i uprawnienia stacji kontroli pojazdów oraz okręgowych stacji kontroli pojazdów.

Uzyskiwanie i wycofywanie uprawnień dla pracowników dokonujących badań oraz stacji kontroli pojazdów.

Obowiązująca dokumentacja i wyposażenie stacji kontroli pojazdów. Zasady ustalania wyniku badania i tryb

postępowania w przypadkach wątpliwych (dopuszczenie warunkowe, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego,

itp.).

d) Do lp. 4

Omówienie celu badań okresowych, ich przedmiotu i zakresu rodzajów badań dodatkowych, które można

wykonać w ramach badania okresowego, prawidłowej kolejności postępowania, organizacji systemu badań na

terenie stacji kontroli pojazdów.

e) Do lp. 5

Zasady identyfikacji pojazdu tj. numeru identyfikacyjnego lub nadwozia (podwozia), numeru rejestracyjnego.

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej, nazwa handlowa i kod homologacyjny marki, typu i modelu.

Zasady dokonywania wpisów do: dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia z przeprowadzonego badania

technicznego pojazdu, rejestru badań technicznych.

f) Do lp. 6

Metody i kryteria oględzin stanu technicznego i prawidłowości ogumienia, stanu tarcz kół i ich mocowania,

oraz kontrola realizacji przepisów prawnych dotyczących dopuszczenia do zamontowania w pojeździe tarcz

kół. Metody oceny stanu technicznego układu kierowniczego: pomiar ruchu jałowego koła kierownicy, ocena

luzów w łożyskach kół i połączeniach układu kierowniczego oraz mechanizmie kierowniczym. Metody

pomiaru zbieżności kół przednich oraz metody ogólnej oceny ustawienia kół urządzeniami najazdowymi.

Kryteria oceny organoleptycznej nadwozia oraz elementów ramy wymagających szczególnej kontroli. Kryteria

oceny prawidłowości i stanu technicznego elementów wyposażenia podwozia i nadwozia pojazdu (np. zbiornik

paliwa, przewody) oraz urządzeń sprzęgowo-zaczepowych. Wymagania i kryteria oceny prawidłowości i stanu

technicznego zderzaków oraz elementów zabezpieczających przed wjechaniem pod samochód.
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g) Do lp. 7

Wymagania techniczne dla poszczególnych układów hamulcowych, w jakie powinien być wyposażony pojazd:

roboczy, awaryjny, postojowy. Metody oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe do oceny skuteczności

działania hamulców. Technologia oceny skuteczności i równomierności działania hamulców na urządzeniach

rolkowych lub płytowych. Podstawowe zasady oceny pneumatycznych układów hamulcowych. Zasady

badania skuteczności hamowania za pomocą opóźnieniomierza.

h) Do lp. 8

Ocena prawidłowości rodzaju, rozmieszczenia i działania świateł zewnętrznych oświetleniowych pojazdów

samochodowych. Metody kontroli prawidłowości działania świateł mijania, drogowych, przeciwmgłowych.

Zasady działania i używania świateł cofania, roboczych, kierunkowych (tzw. szperaczy). Pomiar ustawienia

świateł oraz światłości świateł drogowych. Zasada działania korektorów świateł mijania.

i) Do lp. 9

Kontrola i ocena techniczna świateł sygnalizacyjnych oraz świateł pojazdów uprzywilejowanych, taksówek.

Ocena kompletności i prawidłowości działania osprzętu elektrycznego pojazdu, w szczególności akumulatora,

przewodów, wycieraczek, sygnału dźwiękowego, lampek kontrolnych, złącza elektrycznego przyczepy.

j) Do lp. 10

Obowiązujące przepisy, metody i wyposażenie do kontroli emisji spalin silników z zapłonem iskrowym i

samoczynnym. Metoda, technologia kontroli i wyposażenie do pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego

pojazdu.

k) Do lp. 11

Omówienie dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów przeznaczonych do zarobkowego przewozu

osób i ich bagażu lub ładunków. Omówienie dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów

uprzywilejowanych oraz pojazdów przystosowanych do nauki jazdy i do przeprowadzania egzaminu

państwowego.

l) Do lp. 12

Omówienie wymagań technicznych dla pojazdów zabytkowych i zasad sprawdzania pojazdów zabytkowych

co do zgodności z warunkami technicznymi.

m) Do lp. 13

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych wynikami prac kontrolnych - dodatkowy komisyjny

egzamin ustny i praktyczny.

n) Do lp. 14

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.
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Część II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość

na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

1) Zakres szkolenia.

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie absolwentów z przedmiotem i kryteriami oceny autobusu którego

dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

2) Wymagane efekty szkolenia.

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i oględzin i wydawania na

ich podstawie ocen o stanie technicznym autobusu w zakresie możliwości dopuszczania ich do ruchu na

drogach publicznych z dopuszczalną prędkością  100 km/h,

b) umiejętność wypełnienia i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy tego rodzaju badaniach

technicznych autobusów.

3) Plan nauczania.

Liczba godzin lekcyjnych
Lp. Treść tematu teoretyczn

ych
seminari
um
teoretyc
zno-
praktycz
ne

prace
kontroln
e
+egzami
n

razem

1 2 3 4 5 6
1. Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę

działania kursu 1 - - 1
2. Zasady i kryteria oceny dodatkowej układów

hamulcowych, budowa i zasada działania urządzenia
przeciwblokującego (ABS) oraz zwalniacza

1 - - 1
3. Budowa i zasada działania ogranicznika prędkości

1 - - 1
4. Zasady oceny technicznej siedzeń 1 - - 1
5. Szczegółowa analiza przepisów dotyczących zakresu i

sposobu przeprowadzania badania i sposobu wypełniana
specjalnego zaświadczenia 1 1 - 2

6. Egzamin końcowy - - 2 2
7. Wykład podsumowujący wyniki szkolenia 1 - - 1
   RAZEM 6 1 2 9

4) Ważniejsze założenia do planu nauczania.

a) Do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych,

informacja o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych.
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b) Do lp. 2

Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej układów hamulcowych. Zasada działania urządzenia

przeciwblokującego (ABS), zwalniacza i możliwość kontroli prawidłowości ich działania w warunkach stacji

kontroli pojazdów.

c) Do lp. 3

Omówienie szczegółów budowy i zasady działania ogranicznika prędkości, cel stosowania.

d) Do lp. 4

Omówienie wymagań technicznych dla siedzeń oraz pasów bezpieczeństwa.

e) Do lp. 5

Kolejność postępowania podczas oględzin autobusu. Zasady wypełniania specjalnego zaświadczenia dla

różnych typów autobusów.

f) Do lp. 6

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych - dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.

g) Do lp. 7

Omówienie wyników szkolenia.

Część III – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych

do przewozu towarów niebezpiecznych.

1) Zakres szkolenia.

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z aktami prawnymi regulującymi wymagania techniczne i

wyposażenie dla pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

2) Wymagane efekty szkolenia.

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań oraz samodzielnego

wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań, wydawania na ich podstawie ocen o stanie

technicznym pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,

b) umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach technicznych

pojazdów przeznaczonych do przewozu  towarów niebezpiecznych.
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3) Plan nauczania.

Liczba godzin lekcyjnych
Lp. Treść tematu teoretyc

znych
Seminari
um
teoretyc
zno-
praktycz
ne

Prace
kontroln
e +
egzamin

razem

1 2 3 4 5 6
1. Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę

działania kursu 1 - - 1
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące  towarów

niebezpiecznych i pojazdów przeznaczonych do ich
przewozu. Obowiązujące akty prawne. 2 - - 2

3. Wymagania wobec pojazdów przeznaczonych do przewozu
towarów niebezpiecznych, które podlegają dodatkowym
badaniom technicznym, pojazdy typów FL, OX, AT, EX/II i
EX/III określonych w postanowieniach  umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR) oraz w przepisach o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

2 - - 2
4. Wyposażenie dodatkowe wymagane przy poszczególnych

rodzajach pojazdów. 1 - - 1
5. Oznakowanie pojazdów przewidzianych do przewozu

towarów  niebezpiecznych (tablice, nalepki ostrzegawcze).
1 - - 1

6. Tok postępowania przygotowawczego przed właściwym
badaniem:
kolejność postępowania, zasady korzystania z aktów
prawnych. 1 1 - 2

7. Proces technologiczny i metody kontroli poszczególnych
elementów pojazdów z punktu widzenia przystosowania
pojazdu do przewozu  towarów  niebezpiecznych.

- 1 - 1
8. Zasady wypełniania niezbędnych dokumentów. - 1 - 1
9. Ćwiczenia praktyczne z zakresu ustalania wymaganego

zakresu badań i doboru kryteriów oceny dla wszystkich
typów pojazdów podlegających dodatkowemu badaniu
technicznemu (pojazdy typów FL, OX, AT, EX/II i EX/III)

- 2 - 2
10. Egzamin końcowy pisemny. - - 2 2
11. Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący

popełnione przez kursantów błędy. 1 - - 1
 RAZEM 9 5 2 16

4) Ważniejsze założenia do planu nauczania.

a) Do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych,

informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i

formie egzaminu końcowego.
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b) Do lp. 2

Omówienie podstawowych pojęć w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Omówienie aktów

prawnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań

związanych z konstrukcją i wyposażeniem pojazdów.

c) Do lp. 3

Omówienie przyjętych w przepisach rodzajów pojazdów przewidzianych do przewozu  towarów

niebezpiecznych i szczególnych wymagań konstrukcyjnych związanych z konkretnym przeznaczeniem

pojazdu.

d) Do lp. 4

Omówienie dodatkowego wyposażenia pojazdu stosowanego przy różnych  towarach niebezpiecznych

przewidzianych do przewożenia poszczególnymi rodzajami pojazdów.

e) Do lp. 5

Omówienie na przykładach różnych rodzajów tablic ostrzegawczych i nalepek oraz napisów wymaganych na

poszczególnych pojazdach. Wyjaśnienie zasad ustalania treści kodów cyfrowych stosowanych na tablicach

ostrzegawczych i przypadki ich wymagania.

f) Do lp. 6

Omówienie zasad ustalania kolejności działania w typowych przypadkach badania pojazdów zgłaszanych

przez użytkowników. Wyjaśnienie i uściślenie zasad ustalania obowiązującego zakresu badania i

obowiązujących wymagań technicznych. Omówienie typowych błędów występujących w praktyce.

g) Do lp. 7

Omówienie metody konkretnych badań poszczególnych elementów pojazdu zgodnie z ustalonym na

poprzednich zajęciach przewodnikiem technologicznym. Dyskusja z uczestnikami szkolenia na temat

wymagań dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia.

h) Do lp. 8

Zasady wypełniania dokumentów pojazdu przeznaczonego do przewozu  towarów niebezpiecznych.

i) Do lp. 9

Przeprowadzenie ze słuchaczami wspólnych ćwiczeń symulowanego badania pojazdów typów FL, OX, AT,

EX/II i EX/III. Wspólne ćwiczenie ustalania zakresu badań i kryteriów oceny. Zajęcia prowadzone powinny

być w grupach ćwiczeniowych 4÷7 osobowych.

j) Do lp. 10

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.

k) Do lp. 11

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.
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Część IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

przystosowanych do zasilania gazem.

 1) Zakres szkolenia.

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z kryteriami oceny pojazdów przystosowanych do

zasilania gazem płynnym lub ziemnym, techniką dokonywania badań instalacji gazowych, zasadami określania

ostatecznych wniosków z badania.

2) Wymagane efekty szkolenia.

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego przeprowadzania badań technicznych instalacji zasilania gazem w pojazdach z

zamontowaną instalacją przez upoważnione firmy oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań

i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym tych pojazdów,

b) umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach technicznych

pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

3) Plan nauczania.

Liczba godzin lekcyjnych
Lp. Treść tematu teoretyczn

ych
Seminar
ium
teoretyc
zno-
praktycz
ne

Prace
kontroln
e +
egzamin

razem

1 2 3 4 5 6
1. Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i

organizację kursu. 1 - - 1
2. Podstawowe informacje o paliwie gazowym LPG i CNG:

-  właściwości fizyczne i chemiczne
-  właściwości silników spalinowych zasilanych gazem.

1 - - 1
3. Przepisy BHP oraz p.poż przy badaniach urządzeń

zasilanych gazem, organizacja stanowiska do kontroli
pojazdów zasilanych gazem. 1 - - 1

4. Szczegółowa analiza przepisów dotyczących pojazdów
przystosowanych do zasilania gazem. 2 1 - 3

5. Identyfikacja elementów instalacji gazowej, zadania
dozoru technicznego, cele homologacji. 1 - - 1

6. Budowa i zasada działania instalacji gazowej i jej
elementów:
-  główne zespoły,
-  zawory,
-  pozostały osprzęt. 1 - - 1

7. Urządzenia do badań instalacji gazowej LPG:
-  budowa,
-  zasada działania,
-  sposób przeprowadzania badań. 1 1 - 2

8. Badanie instalacji gazowej i zasady wypełniania
wymaganych dokumentów. - 1 - 1

9. Egzamin końcowy. - - 2 2
10. Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący

popełniane przez kursantów błędy. 1 - - 1
 RAZEM 9 3 2 14
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4) Ważniejsze założenie do planu nauczaniu.

a) Do lp. 1

Wykład ma na celu poinformowanie słuchaczy o sprawach organizacyjnych, o sposobie prowadzenia zajęć,

przekazywaniu materiałów pomocniczych, o zasadach i formie egzaminu końcowego.

b) Do lp. 2

Omówienie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gazu płynnego i ziemnego, sposobów

przechowywania, własności energetycznych, wpływu gazu na inne materiały, wpływu paliwa gazowego na

pracę silników spalinowych z układem zasilania gaźnikowym, wtryskowym sterowanym i nie sterowanym

sondą lambda, wydzielane spaliny, zasady dystrybucji gazów na terenie kraju.

c) Do lp. 3

Szczegółowe omówienie zagrożeń pożarowych oraz problemów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z

paliwami gazowymi. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Omówienie warunków technicznych i

wyposażenia stanowiska do badań instalacji gazowej.

d) Do lp. 4

Szczegółowa analiza zapisów obowiązujących aktów prawnych z niezbędnym komentarzem praktycznym.

Powtórzenie, w trakcie zajęć praktycznych, przewidzianych w przepisach czynności kontrolnych, omówienie

zasad współpracy z punktem napełniania gazem płynnym przy kontroli urządzenia (zaworu) ograniczającego

stopień napełnienia.

e) Do lp. 5

Omówienie zasad oznakowania zbiorników, reduktorów i pozostałych elementów instalacji. Omówienie

przepisów i obowiązków dozoru technicznego, w szczególności w zakresie zbiorników i butli. Podstawowe

cele i zadania homologacji na przykładzie regulaminu Nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji

Narodów Zjednoczonych.

f) Do lp. 6

Na przykładzie schematu instalacji gazowej na gaz płynny i ziemny omówienie zasad działania zbiorników,

butli, zasad mocowania zbiorników, budowy i zasad działania różnych zaworów, zasad montażu przewodów,

budowy i działania reduktorów, mikserów, instalacji elektrycznej układu zasilania gazem i jej działania.

g) Do lp. 7

Na przykładzie schematu certyfikowanego urządzenia do badań oraz pozostałego osprzętu pomocniczego

omówienie zasady działania wymaganej aparatury. W trakcie zajęć praktycznych wykonanie badań

urządzeniem przy czynnym udziale słuchaczy.

h) Do lp. 8

Omówienie metodyki postępowania w trakcie badania instalacji gazowej. W czasie zajęć praktycznych

wykonanie badania instalacji gazowej przy czynnym udziale kursantów. Zasady uznawania stanu technicznego

za niezadowalający.
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i) Do lp. 9

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.

j) Do lp.10

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.

Część V – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania technicznych:

-  związanych z pierwszym badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów

nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

- pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego

przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska, o ile

wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów w których dokonano zmian, o których mowa w art.

81 ust. 8 pkt 2 ustawy,

- pojazdów marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi.

1)  Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z przedmiotem i kryteriami oceny pojazdów

zgłoszonych do rejestracji, a uszkodzonych w kolizji, wypadku drogowym lub innym, w którym dokonano zmian

konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów

marki „SAM”,  co do zgodności z warunkami technicznymi oraz zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub

wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, postępowaniem w wypadkach wątpliwych

oraz zasadami określenia ostatecznego wniosku z badania technicznego.

2) Wymagane efekty szkolenia.

Absolwent szkolenia powinien posiadać:

a) umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i pomiarów i

wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie możliwości

dopuszczania do ruchu na drogach publicznych,

b) umiejętność wypełnienia i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy tego rodzaju badaniach

technicznych pojazdów,

c) umiejętność prowadzenia specjalistycznych pomiarów i podejmowania samodzielnych ocen

uzasadniających wykonanie dodatkowych opinii rzeczoznawców samochodowych lub innej

specjalności, umiejętność odnajdywania i odczytywania podstawowych informacji technicznych z

dokumentów innych państw dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą oraz z tabliczki

znamionowej.
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3) Plan nauczania.

Liczba godzin lekcyjnych
Lp. Treść tematu teoretyczn

ych
seminari
um
teoretyc
zno-
praktycz
ne

prace
kontrolne
+
egzamin

razem

1 2 3 4 5 6
1. Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę

działania kursu. 1 - - 1
2. Przedmiot i zakres badań dodatkowych, rodzaje badań.

1 - - 1
3. Zasady i kryteria oceny dodatkowej układów

hamulcowych. 1 1 - 2
4. Zasady i kryteria oceny dodatkowej układu kierowniczego,

zawieszenia i kół. 1 1 - 2
5. Pomiary ustawienia kół i osi, pomiary sprawności

amortyzatorów. 2 2 - 4
6. Zasady i kryteria oceny dodatkowej stanu technicznego

nadwozia, ramy. - 1 - 1
7. Wypełnianie dokumentu identyfikacyjnego pojazdu,

podstawowe słownictwo pojęć technicznych w języku
angielskim, niemieckim, francuskim.

- 1 - 1
8. Badanie i zasady wypełniania opisu zmian pojazdu w

którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany
elementów.
Pojęcie dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnych
nacisków osi.

2 1 - 3

9. Cel i zadania opinii rzeczoznawcy, przykłady. 1 - - 1
10. Badania pojazdów  marki „SAM”.

1 - - 1
11. Egzamin końcowy - - 2 2
12. Wykład podsumowujący wyniki szkolenia i analizujący

popełniane przez kursantów błędy. 1 - - 1
RAZEM 11 7 2 20

4) Ważniejsze założenia planu nauczania.

a) Do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych,

informacje o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych, informacje o zasadach i

formie egzaminu końcowego.

b) Do lp. 2
Omówienie celu badań pierwszych i dodatkowych, ich przedmiotu i zakresu, rodzajów badań, prawidłowej

kolejności postępowania, organizacji systemu badań na terenie stacji kontroli pojazdów.

c) Do lp. 3
Omówienie metod i kryteriów oceny dodatkowej układów hamulcowych. Zasada działania korektorów

hamulcowych i możliwość kontroli prawidłowości ich działania. Zasady kontroli dodatkowej pneumatycznych

układów hamulcowych.



16

d) Do lp. 4
Metody i kryteria oceny stanu technicznego, mocowania i działania układu kierowniczego i układu

wspomagania, zawieszenia, mocowania kół, itp.

e) Do lp. 5
Omówienie teoretycznych podstaw geometrii kół i osi, zasady prawidłowego pomiaru geometrii kół, znaczenie

technicznej sprawności amortyzatorów dla prawidłowego prowadzenia pojazdu. Praktyczne pomiary na

przykładzie pojazdu samochodowego.

f) Do lp. 6

Przypadki uzasadniające oględziny i badania głównych węzłów nadwozia lub ramy. Proste metody pomiarów

nadwozia i ramy. Technika kontroli prawidłowości działania korektorów świateł mijania.

g) Do lp. 7

Zasady wypełniania dokumentu identyfikacyjnego dla różnych rodzajów pojazdów. Przypadki, kiedy

dokumentu nie wypełnia się w całości.

h) Do lp. 8

Zadania badania pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych, zmiany przeznaczenia, itd. Prawidłowy

sposób wypełniania dokumentacji na przykładzie różnych pojazdów.

i) Do lp. 9

Podstawowe zasady techniki samochodowej. Współpraca z rzeczoznawcami różnych specjalności, przypadki

uzasadniające opinię.

j) Do lp. 10

Podstawowe zasady oceny technicznej pojazdów marki „SAM”. Prawidłowy sposób wypełniania

dokumentacji na przykładzie różnych pojazdów.

k) Do lp. 11

Egzamin pisemny, a w przypadkach uzasadnionych - dodatkowy komisyjny egzamin ustny i praktyczny.

l) Do lp. 12

Omówienie wyników szkolenia. Analiza typowych błędów popełnianych w czasie kontroli.
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Załącznika nr 2

PROGRAM SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1) Zakres szkolenia.

Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z bieżącymi zmianami przepisów dotyczących badań

technicznych, nowymi technologiami badania pojazdów, najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie

wyposażenia pojazdów w urządzenia podwyższające bezpieczeństwo jazdy.

2) Wymagane efekty szkolenia.

Absolwent szkolenia powinien poznać najnowsze zmiany przepisów w zakresie warunków technicznych, badań

technicznych pojazdów oraz umieć je odpowiednio interpretować.

3) Plan nauczania.

Liczba godzin lekcyjnych
Lp. Treść tematu teoretyczn

ych
seminari
um
teoretyc
zno-
praktycz
ne

prace
kontroln
e
+egzami
n

razem

1 2 3 4 5 6
1. Wykład wprowadzający w tematykę szkolenia i technikę

działania kursu. 1 - - 1
2. Szczegółowa analiza najnowszych przepisów

dotyczących badań pojazdów: ustawy, rozporządzenia.
2 1 - 3

3. Nowe rozwiązania techniczne w konstrukcji pojazdów,
podwyższające bezpieczeństwo jazdy.

2 - - 2
4. Szczegółowa analiza wybranych przepisów dotyczących

zakresu i sposobu przeprowadzania badań.
2 - - 2

5. Nowe technologie badania stanu technicznego układów i
zespołów pojazdów mających wpływ na bezpieczeństwo
jazdy. 2 1 - 3

6. Omówienie najczęściej pojawiających się problemów i
błędów spotykanych w trakcie przeprowadzania badań.

1 - - 1
7. Wykład podsumowujący wyniki szkolenia. 1 - - 1
  RAZEM 11 2 - 13

4) Ważniejsze założenia do planu nauczania.

a) Do lp. 1

Wykład przewidziany jako element porządkowy dla poinformowania słuchaczy o sprawach organizacyjnych,

informacja o sposobie prowadzenia zajęć, przekazanie materiałów pomocniczych.
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b) Do lp. 2

Omówienie bieżących zmian przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Szczegółowa analiza przepisów z praktycznymi przykładami zastosowania w działalności stacji kontroli

pojazdów.

c) Do lp. 3

Najnowsze konstrukcje podwyższające bezpieczeństwo jazdy zastosowane w aktualnie produkowanych

pojazdach. Możliwe do zastosowania sposoby oceny stanu technicznego.

d) Do lp. 4

Szczegółowa analiza wybranych zapisów obowiązujących przepisów ministra właściwego do spraw transportu,

z którymi uprawnieni diagności mają najwięcej trudności w bieżącej działalności.

e) Do lp. 5

Prezentacja najnowszych osiągnięć technicznych w zakresie przeprowadzania diagnostyki bezpieczeństwa

jazdy oraz ochrony środowiska. Prezentacja nowych urządzeń diagnostycznych przewidzianych jako

wyposażenie stacji kontroli pojazdów.

f) Do lp. 6

Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów,

będących wynikiem niewłaściwie stosowanych procedur.

g) Do lp. 7

Omówienie wyników szkolenia.
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Załącznik nr 3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA  DIAGNOSTÓW W ZAKRESIE
PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

..........................................................
pieczątka podmiotu
przeprowadzającego szkolenia

Z A Ś W I A D C Z E N I E  NR .....

o ukończeniu szkolenia dla diagnostów

w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Pan ( i )..............................................................................................................................................

urodzony (a) dnia .......................................... w ...............................................................................

ukończył (a) szkolenie / szkolenie uzupełniające*)

zakresie: .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................

w okresie od dnia .................................................. do dnia ...................................................................

Egzamin złożył /a/ z wynikiem ogólnym **)...........................................................................................

Szkolenie odbyło się wg programu ustalonego w załączniku nr ....... ***) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia ...................2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr ........, poz .........).

Komisja Egzaminacyjna **)

......................................

......................................

..............................................

Data wystawienia zaświadczenia ...........................

__________________

* ) Należy wpisać tylko właściwe
**) Nie dotyczy okresowego szkolenia uzupełniającego
***) Należy wpisać 1 albo 2 stosownie do rodzaju szkolenia
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Załącznik nr 4
WZÓR  UPRAWNIENIA DIAGNOSTY

................................... .................
(miejscowość i data)

STAROSTA .................................

UPRAWNIENIE  DIAGNOSTY  Nr ........

Po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm. ) uprawniam :

............................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

.....................................................................................................................................................................................................................

( numer PESEL )

do wykonywania: *)

1)  okresowych badań technicznych pojazdów oraz pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub   bagażowej,
pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i  przeprowadzania egzaminu państwowego;

2) badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi
100 km/h ( rodzaj badań oznaczony symbolem „a” );

3) badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych ( rodzaj badań
oznaczony symbolem „ b” );

4) badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem ( rodzaj badań oznaczony symbolem „c” );

5) badań technicznych pojazdów:

a) zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub
importowanych w ilości jednej sztuki rocznie ( rodzaj badań oznaczony symbolem „d” ),

b) skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia,
że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska, o ile wymagają
specjalistycznego badania oraz pojazdów w których dokonano zmian, o których mowa w art. 81 ust. 8
pkt  2 ustawy ( rodzaj badań oznaczony symbolem „ e” ),;

c)     marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi ( rodzaj badań oznaczony symbolem „ f” ) .

Pouczenie:
Uprawnienie nie zezwala na wykonywanie badań technicznych, o ile diagnosta nie jest zatrudniony w stacji kontroli
pojazdów posiadającej odpowiednie zezwolenie.

..............................
 (podpis)

_____________
*) Niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji
przeprowadzających badania techniczne pojazdów stanowi realizację delegacji zawartej w art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania
techniczne w określonym zakresie. W delegacji ustawowej dotyczącej projektu przedmiotowego rozporządzenia
ustawodawca określił poza tym konieczność uwzględnienia wzoru zezwolenia do przeprowadzania badań technicznych
pojazdów jakie wydawane jest dla stacji.

Przepisy określające szczegółowe wymagania w stosunku do stacji zawarte są w obowiązującym do dnia 31
grudnia 2003 r. rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 81, poz. 918 z późn. zm.). Przedmiotowe
rozporządzenie nie odbiega pod względem merytorycznym od przepisów ww. rozporządzenia z dnia 7 września 1999 r.

Z art. 83 ww. ustawy wynika obowiązek przedłożenia przez przedsiębiorcę do starosty wniosku o wydanie
zezwolenia. Aby ten warunek był możliwy do spełnienia w projekcie rozporządzenia  opracowano nowy wzór wniosku
o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań technicznych pojazdów, który zawiera niezbędne informacje jakie są
potrzebne w celu wydania zezwolenia. Natomiast wzór samego zezwolenia zawiera wszystkie informacje o stacji dla
której zostało wydane oraz zakres przeprowadzanych przez tą stację badań technicznych pojazdów.

Określenie we wzorze zezwolenia terminu jego ważności wynika z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).

W załączniku nr 4 projektu rozporządzenia został opracowany wzór certyfikatu wydawanego przez jednostkę
naukowo-badawczą na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi oraz wzór
wniosku o wydanie tego certyfikatu. Opracowanie w projekcie rozporządzenia wzoru wniosku o wydanie certyfikatu
oraz wzór certyfikatu wydaje się uzasadniony z uwagi na konieczność posiadania tego dokumentu przez przedsiębiorcę
wnoszącego o wydanie zezwolenia, co wynika z art. 83 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.

 Projekt rozporządzenia zawiera szczegółowy wykaz wyposażenia kontrolno-pomiarowego przeznaczonego
dla stacji kontroli pojazdów w stosunku do którego wymagany jest certyfikat zgodności. W powyższej sprawie
zasięgnięto szczegółowych informacji i opinii Polskiego Centrum Akredytacji oraz Polskiego Centrum Badań i
Certyfikacji.

Ponadto należy podkreślić, że określenie w projekcie rozporządzenia wymienionych wyżej wzorów
dokumentów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorcę zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych
pojazdów spowoduje konieczność jednolitego postępowania w sprawach dotyczących nadzoru i kontroli nad stacjami,
co zgodnie z przepisami ww. ustawy należy do podstawowych obowiązków starostów.

Regulacje prawne których rozporządzenie dotyczy nie są przedmiotem unormowań Unii Europejskiej.



Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia .......................................................

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)).

§ 1. Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości

określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Za wydanie przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego opinii, o której

mowa w art. 83 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.

 § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_____________________________________

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r.
Nr 19, poz. 165 oraz Nr 141, poz. 1359).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr
124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452. Nr 162, poz.
1568, Nr 200, poz. 1953, Nr 210, poz. 2036.
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia .................

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp. Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera
podatek
od towarów i
usług VAT)1)

1 2 3

1 Okresowe badanie techniczne:

1.1 - motocykl, ciągnik rolniczy 62,00

1.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie
więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód
ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd
trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.2)

92,00

1.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

148,00

1.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy
balastowy

170,00

1.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób
łącznie z kierowcą

192,00

1.6 - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00

1.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t
d.m.c.

50,00

1.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00

1.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t
d.m.c.

75,00

1.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t
d.m.c.

75,00

1.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t
do 16 t d.m.c.

157,00

1.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t
do 16 t d.m.c.

157,00

1.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t
d.m.c.

171,00

1.12 - pojazd przeznaczony do przewozu materiałów 82,00
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niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

1.13 - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00

1.14 - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00

1.15 - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie
specjalistyczne)

63,00

1.16 - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do
przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki
dodatkowe)

48,00

1.17 - tramwaj - wagon silnikowy3) 330,00

1.18 - tramwaj - wagon przegubowy3) 395,00

1.19 - tramwaj - wagon doczepny czynny3) 250,00

1.20 - tramwaj - wagon doczepny bierny3) 110,00

1.21 - trolejbus - badania elektryczne3) 4) 115,00

2

2.1 - skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00

2.2 - skuteczności działania hamulców tramwaju3) 120,00

2.3 - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego
trolejbusu3)

50,00

2.3 - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego
trolejbusu3)

50,00

2.4 - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł
mijania

14,00

2.5 - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła
kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.5 - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła
kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6 - toksyczności spalin 14,00

2.6 - toksyczności spalin 14,00

2.7 - poziomu hałasu 20,00

2.7 - poziomu hałasu 20,00

2.8 - geometrii kół jednej osi 36,00
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2.9 - działania amortyzatorów jednej osi 14,00

2.10 - wszystkich innych usterek łącznie 20,00

3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za
 granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):

3.1 - motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 112,00

3.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie
więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód
ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd
trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

163,00

3.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

224,00

3.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy
balastowy

287,00

3.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób
łącznie z kierowcą

316,00

3.6 - przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t
d.m.c.

89,00

3.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00

3.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00

3.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t
d.m.c.

170,00

3.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t
d.m.c.

170,00

3.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t
do 16 t d.m.c.

260,00

3.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t
do 16 t d.m.c.

260,00

3.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t
d.m.c.

287,00

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu
 drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu
 drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu
 drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu
 drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne
(osobno za każde określone warunki techniczne lub

20,00
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badany układ czy zespół pojazdu)5)

4.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie
specjalistyczne)

94,00

4.3 - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00

5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie
 uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza
 wymagania ochrony środowiska:

5.1 - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia
określonych warunków technicznych, oraz pojazdu
zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe
podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż
Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę
(osobno za każde określone warunki techniczne lub
badany układ czy zespół pojazdu)5)

20,00

5.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie
specjalistyczne)

94,00

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.1 - w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem
w pojeździe zarejestrowanym (za badanie
specjalistyczne)

114,00

6.2 - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
(za warunki dodatkowe)

42,00

6.3 - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki
dodatkowe)

50,00

6.3 - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki
dodatkowe)

50,00

6.4 - który ma być używany do przewozu materiałów
niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

82,00

6.4 - który ma być używany do przewozu materiałów
niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

82,00

6.5 - autobusu, który może poruszać się po drogach z
prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

122,00

6.5 - autobusu, który może poruszać się po drogach z
prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

122,00

6.6 - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
(za warunki dodatkowe)

48,00

6.7 - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany
elementów

82,00
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powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych
 pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli
 pojazdów:

7.1 - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do
ciągnięcia przyczepy2)

35,00

7.2 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności
na drodze6)

21,00

7.3 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do
przewozu osób6)

48,00

7.4 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej
komunikacji publicznej6)

41,00

7.5 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
wymaganym dla autobusu szkolnego6)

41,00

7.6 - nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia 49,00

7.7 - nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika 49,00

7.8 - wykonanie tabliczki i jej zamocowanie 36,00

7.9 - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do
indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków
technicznych

82,00

7.10 - ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych
pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy
własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc,
pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej,
dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy,
największego dopuszczalnego nacisku osi itp.

51,00

7.10 - ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych
pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy
własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc,
pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej,
dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy,
największego dopuszczalnego nacisku osi itp.

51,00

7.11 - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych
nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t
d.m.c., związanych z zespołami i układami
bezpieczeństwa jazdy7)

255,00
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Objaśnienia:

1) Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W
przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania
technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

2) Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym "przystosowany do
ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.

3) Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
4) Pozostałe badania jak dla autobusu.
5) W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp.

1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
6) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
7) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości

rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z
zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
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U Z A S A D N I E N I E

Projektowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za

przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, stanowi wykonanie delegacji zawartej w

art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z

2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.).

W projekcie rozporządzenia normy czasowe badań technicznych pojazdów ustalone

zostały na podstawie zakresów tych badań określonych w ustawie – Prawo o ruchu

drogowym i zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 października

1995 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, a

także pomiarów czasowych poszczególnych czynności. Przeprowadzone pomiary czasu

poszczególnych czynności badawczych, wykonywanych zgodnie z zakresem określonym w

przytoczonych aktach prawnych, stanowiły podstawie określenia opłaty  przy przyjętej na

tej podstawie stawce godzinowej.

Ponadto:

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że za wydanie opinii o zgodności

wyposażenia  i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu

przeprowadzanych badań technicznych dla podstawowej lub okręgowej stacji kontroli

pojazdów. Do chwili obecnej certyfikat o zgodności wyposażenia wystawiał Instytut

Transportu Samochodowego, którego koszt wynosił 2000 zł. Projektowane rozporządzenie

przewiduje, że  koszt opinii będzie wynosił 500 zł.

Ocena skutków regulacji

Podmioty na które oddziaływuje akt normatywny

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną z przeprowadzaniem badań

technicznych pojazdów.

Wpływ regulacji na koszty społeczne
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Regulacja nie wpływa na koszty społeczne.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Rozporządzenie nie spowoduje ujemnych skutków dla budżetu Państwa, a także nie

wpłynie na dochody i wydatki budżetu i sektora Publicznego.

Wpływ regulacji na rynek pracy

Regulacja nie wpływa na rynek pracy.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną

gospodarki.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ............................

w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców, oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2003 r. Nr 58, poz.515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodki szkolenia kierowców, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis
przedsiębiorcy do tego rejestru.

§ 2. Ustala się wzór:

1) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                     
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359)
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r.  Nr 124 , poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia ..................................

Załącznik nr 1
Format A5 lub A4, układ pionowy strona 1

wypełnia organ wydający zezwolenie

1. Kod terytorialny

2. Data przyjęcia

3. Nr  w rejestrze

......................................................,dnia
(miejscowość)

-              -
(dzień)              (miesiąc)                              (rok)

Starostwo Powiatowe

Ulica .............................................................................................. Nr budynku .........

Kod pocztowy ........................ Miejscowość

Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu **) do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub motorniczych

A. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis *)

1. Nazwa

-2. Adres siedziby przedsiębiorcy:     Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr budynku Nr lokalu Telefon

Nazwa gminy

przedsiębiorcy

4. Proszę o wpisanie/zmianę zakresu wpisu**) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki
szkolenia kierowców w zakresie  (zaznaczyć właściwe kwadraty literą „X”):

a) prawa jazdy kat.

pozwolenia.

A1       A       B1       B         T       C1       C       D1      D       BE      C1E    CE   D1E      DE

b)

Poz.   Kod poczt.                     Miejscowość                                                 Ulica, numer                                    Pow. lok.

Poz.                                                                    Nazwa podmiotu, adres i telefon

1

-

1

2

2

3

5.2 Lokal (lokale) przeznaczone do nauczania:

5.3 Lokal określony w pkt 5.2 poz. ....... wykorzystywany jest wspólnie z:

Ulica

Nr budynku

Miejscowość

5.1 Biuro obsługi:                                    Kod pocztowy

 Nr lokalu  Telefon

 m 2

 2

 2

 m

 m

3. Posiadam wydane w dniu: zaświadczenie nr:-              -
(dzień)              (miesiąc)                              (rok)

 B. Przedsiębiorca  prowadzi ośrodek pod następującym adresem***):

1. 1 Numer identyfikacji
podatkowej NIP - - -
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Format A5 lub A4, układ pionowy strona 2

6. Pojazdami:

1

1

1

Poz.                      Rodzaj                               Marka                       Właściciel                 Nr rejestracyjny   Data produkcji

2

2

2

3

3

3

4

5

4

5

6

7. Placem manewrowym

8. Środkami dydaktycznymi:

Objaśnienie:

*) wpisać imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej.

D. Przedsiębiorca zatrudnia następujących instruktorów nauki jazdy:

a) ..........................................................................................

b) .........................................................................................

c) .........................................................................................

d) .........................................................................................

e) ....................................................................................

f) ....................................................................................

g) ...................................................................................

h) ...................................................................................

Wyżej wymienione pojazdy są oznakowane oraz wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.1 Plac manewrowy usytuowany

7.2  Plac jest wykorzystywany do szkolenia również przez:

.............................................................................................................................................................................................(..............) m

.................................................................................
(miejscowość i data)  (podpis i funkcja osoby składającej wniosek  i oświadczenie)

rozmiary

2

lokalizacja (adres)

Poz.

Poz. Imię i nazwisko Nr PESEL Nr uprawnień

Nazwa podmiotu, adres i telefon

**) niepotrzebne skreślić.

E. Oświadczenie***):

Zakres uprawnień

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z
art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z
prawdą oraz, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20
czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym

***) w przypadku kilku miejsc prowadzenia ośrodka
szkolenia kierowców przedsiębiorca załącza
dodatkową informację do wniosku.

C. Przedsiębiorca dysponuje:
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Format A5 lub A4 Załącznik nr 2

ZAŚWIADCZENIE

.........................., dnia. .........................

Nazwa organu

Nr

Objaśnienie:

podpis i pieczęć organu wydającego

(nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko)

( adres siedziby przedsiębiorcy)

jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

jako przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców pod adresem:

prawa jazdy kategorii*) - ................................................................................................. ,

pozwolenia*).

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić.

mp.

...........................................................................................................................................

Zaświadcza się, że:

..............................................................................................

pod numerem ........................................................................................

(adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

w zakresie:
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia ....................... – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z ......r. nr ........ poz. .........) wprowadziła zmiany w ustawie
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Między innymi
zmienione zostały przepisy art. 103 i 115 dotyczące zasad prowadzenia przez przedsiębiorcę
ośrodka szkolenia kierowców. Zmiana tych przepisów spowodowała konieczność powstania
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów wniosku i zaświadczenia
dotyczących wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
W związku z przepisem nakazującym uzyskanie przez przedsiębiorcę odrębnego wpisu i
zaświadczenia u każdego starosty na terenie którego będzie prowadzony ośrodek szkolenia
kierowców, wniosek oraz zaświadczenie zawierają informację dotyczącą siedziby oraz
miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

Ocena skutków regulacji:

Podmioty na które oddziaływuje akt normatywny

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną ze szkoleniem kandydatów na
kierowców i instruktorów nauki jazdy.

Wpływ regulacji na koszty społeczne

Regulacja nie wpływa  koszty społeczne.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Rozporządzenie nie spowoduje ujemnych skutków dla budżetu Państwa, a także nie wpłynie
na dochody i wydatki budżetu i sektora Publicznego.

Wpływ regulacji na rynek pracy

Regulacja nie wpływa na rynek pracy.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.



Projekt

ROZPORZĄDZENIE

  MINISTRA  ZDROWIA1)

z dnia...........................................

                 w sprawie psychologicznych badań osób kierujących pojazdami
Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:
1) szczegółowe warunki i tryb:

a) kierowania na badania psychologiczne kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów oraz
kandydatów na instruktorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami silnikowymi,

b) odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;
2) szczegółowy tryb uzyskiwania przez psychologów i cofania im uprawnień do przeprowadzania

badań psychologicznych i orzekania;
3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;
4) sposób postępowania z dokumentacją, związaną z przeprowadzanymi badaniami psychologicznymi

oraz wzory stosowanych dokumentów;
5) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz

wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;
6) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;

7) maksymalne stawki opłat za badania psychologiczne.

§ 2. 1. Na badania psychologiczne kieruje:
 1) komendant powiatowy (miejski) Policji- kierowcę:

a) któremu w wyniku postępowania przygotowawczego postawiono zarzut spowodowania wypadku
drogowego z ofiarami w ludziach,

b) który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do
alkoholu,

c) który przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy;
 2) lekarz – osobę, podlegającą badaniu  lekarskiemu  przeprowadzanemu w celu  stwierdzenia istnienia

lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, jeżeli:
 a)  w wyniku takiego badania stwierdzono konieczność wykonania badań psychologicznych,
 b)  badana przez lekarza osoba:

- jest absolwentem lub uczniem szkoły specjalnej,
- jest absolwentem Ochotniczego Hufca Pracy,
- nie odbyła służby wojskowej w związku z § 67 - 75 rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 10 czerwca 1992r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych
sprawach,
- ma zatrzymane prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod
działaniem środka odurzającego albo też jest po przebytych urazach i przewlekłych chorobach;

                                                          
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. Nr 93 poz. 833).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr. 124, poz. 1152,
Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210,
poz. 2036.
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3) kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych – osobę przewidzianą do szkolenia
na kierowcę dla potrzeb wojska.

2. Kierowanie na badania psychologiczne, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 3, następuje na podstawie
skierowania. Wzór skierowania określa załącznik nr 1  do rozporządzenia.

3. Kierowanie na badania psychologiczne, o którym mowa w ust.1 pkt  2, następuje na podstawie
skierowania. Wzór skierowania określa załączniku nr 2  do rozporządzenia.

4. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych albo Komendant powiatowy (miejski)
Policji, kierując na badania psychologiczne, określa w skierowaniu termin, w którym powinny one zostać
wykonane – nie dłuższy jednak niż 30dni.

§ 3. 1. Na badania psychologiczne zgłasza się bezpośrednio do pracowni psychologicznej,
przeprowadzającej takie badania:

1) osoba, ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji do przewożenia: osób, rzeczy, ładunków (w tym
niebezpiecznych) oraz do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;

2) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
3) kandydat na instruktora lub egzaminatora;
4) kandydat na kierowcę.
2. Osoby, o których mowa w ust.1 pkt 1, 3 i 4, zgłaszają się na badania psychologiczne przed

rozpoczęciem przewidywanego dla nich szkolenia.

§ 4. 1. Badania psychologiczne są przeprowadzane w pracowni psychologicznej:
1) której lokal składa się z:

a) pomieszczenia przeznaczonego do badań zbiorowych o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2,
b) pomieszczenia przeznaczonego do badań aparaturowych o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2,
c) pomieszczenia o powierzchni co najmniej 10 m2 dla psychologa przeprowadzającego badania

psychologiczne,
d) pomieszczenia służącego za ciemnię, bądź ma ciemnię kabinową;

2) wyposażonej w zestaw metod badawczych, wymienionych w metodyce psychologicznych badań,
opracowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, zwanej dalej "metodyką";

3) w której zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu co najmniej jeden
uprawniony psycholog, bądź taki psycholog, który prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie
usług psychologicznych i ma tytuł prawny do danej pracowni;

4) prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do właściwego ze względu na jego siedzibę rejestru
przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną.

2. Badania psychologiczne odwoławcze przeprowadzane są w pracowni psychologicznej, która:
1) spełnia warunki określone w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4;
2) zatrudnia co najmniej dwóch psychologów przeprowadzających badania psychologiczne

kierowców nieprzerwanie przez okres ostatnich pięciu lat;
3) ma rekomendacje wydane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i przez

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce będące warunkiem wpisania przez właściwego
terenowo wojewodę do wykazu pracowni przeprowadzających badania odwoławcze;

4) nie przeprowadzała badań psychologicznych, których dotyczy dane odwołanie.

3. Psychologiczne postępowanie odwoławcze przeprowadzane jest przez komisję złożoną z co najmniej
trzech uprawnionych psychologów, z co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem wykonywania
psychologicznych badań kierowców, w tym dwóch psychologów z pracowni, o której mowa w ust. 2 i jednego –
zaproszonego z innej pracowni badań psychologicznych, w której nie były wykonywane badania, których
dotyczy dane odwołanie.

4. Psychologiczne postępowanie odwoławcze od orzeczenia, wydanego w trybie odwoławczym,
przeprowadzane jest we właściwej jednostce badawczo – rozwojowej, jednostce organizacyjnej szkoły wyższej
lub placówce Polskiej Akademii Nauk. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Badania psychologiczne, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przeprowadza uprawniony
do ich wykonywania i orzekania psycholog, zgodnie z warunkami, zakresem i w sposób określony w  metodyce.

2. Badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub
braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów, obejmują ocenę u badanej osoby:

1) cech osobowości, a w tym dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz poziomu agresji i lęku;
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2) poziomu rozwoju intelektualnego;
3) sprawności psychomotorycznych.

§ 6. 1. Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badań psychologicznych, jeżeli:
1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, która ma być badana;
2) stan osoby, która ma być badana wskazuje, że jest ona po spożyciu alkoholu lub środka

działającego podobnie;
3) osoba, która ma być badana informuje o aktualnie złym stanie swego zdrowia lub o swym złym

samopoczuciu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, psycholog wyznacza nowy termin badań.
3. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 3 psycholog wyznacza nowy termin albo wskazuje

inną jednostkę przeprowadzającą takie badania.

§ 7. 1. W pracowni psychologicznej przeprowadzającej badania psychologiczne prowadzi się
dokumentację tych badań, na którą składają się:

1) rejestr osób badanych;
2) protokoły z przeprowadzanych badań;
3) wypełnione  arkusze odpowiedzi i odpowiednie wydruki komputerowe;
4) karty badań;
5) kopie wydanych orzeczeń.

2. W rejestrze osób badanych zapisuje się następujące dane badanej osoby:

1) imię  i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) miejsce zamieszkania;
4) rodzaj dokumentu ,stwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami oraz numer i

datę jego wydania albo informację o braku takiego dokumentu.
3. W karcie badań zapisuje się następujące informacje o badanej osobie:
1) imię i nazwisko;
2) wiek;
3) wykształcenie;
4) miejsce zamieszkania;
5)  numer PESEL;
6) zawód;
7) deklarowany staż w kierowaniu pojazdami.
4. Dokumentacja badań psychologicznych przechowywana jest w pracowni przez 25 lat. Po upływie

tego okresu akta są komisyjnie niszczone.
5. W przypadku niszczenia dokumentacji badań psychologicznych, o którym mowa w ust. 4, sporządza

się protokół zawierający:
1) wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart badań i nazwiska oraz imiona osób, których te

karty dotyczą;
2) listę osób, dokonujących zniszczenia dokumentacji wraz z ich podpisami.

6. Do przechowywania i przetwarzania danych osobowych badanych osób stosuje się przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych .

§ 8. 1. W wyniku przeprowadzenia badań psychologicznych psycholog wydaje orzeczenie wg zasad
ustalonych w metodyce.

2. Orzeczenie wydawane jest na formularzu, którego wzór określa załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, orzeczenie wypisuje się w części „b” formularza , o

którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Wyniki badań i zalecenia dla osoby badanej uprawniony psycholog szczegółowo omawia z tą osobą i

zapisuje je w dokumentacji badań, a ograniczenia i wskazania w karcie badań i na formularzu orzeczenia.
5. Orzeczenie wydaje się osobie badanej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia badań.
6. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 kopię orzeczenia wysyła się listem poleconym

podmiotowi kierującemu daną osobę na badania psychologiczne.
7. W przypadku wydania orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia

pojazdów uprawniony psycholog:
1) informuje osobę badaną o trybie złożenia odwołania;
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2) po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania od negatywnego orzeczenia, w
okresie 14 dni wysyła kopię orzeczenia przesyłką poleconą do starosty, zgodnie z miejscem stałego
zamieszkania osoby badanej - we wszystkich przypadkach, z wyłączeniem badań, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2.

8.  Przepisu ust. 7 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli badana osoba wniosła odwołanie od orzeczenia
psychologicznego.

9. Dowód nadania listu poleconego pozostaje w dokumentacji badań, wraz z kopią orzeczenia.
10.  Przepisu ust. 5 nie stosuje się do badań przeprowadzanych w ramach postępowania odwoławczego

od orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym.

§ 9. 1. Osoba badana ma prawo wnieść odwołanie od treści orzeczenia, w terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania, do komisji, o której mowa w § 4 ust. 3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie w
pracowni, w której psycholog wydał orzeczenie negatywne.

2. Pracownia psychologiczna, w której złożono odwołanie, przesyła je w terminie 7 dni łącznie z
dokumentacją z przeprowadzonych badań komisji wykonującej badania odwoławcze, wskazanej przez osobę
odwołującą się od negatywnego orzeczenia.

3. W przypadku osób przewidzianych do szkolenia na kierowców na potrzeby wojska komisję
odwoławczą wskazuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych.

4. Osoba, która nie zgadza się z treścią orzeczenia psychologicznego otrzymanego w wyniku badania
odwoławczego, ma prawo złożyć odwołanie do jednostki badawczo-rozwojowej, jednostki organizacyjnej
szkoły wyższej lub placówki Polskiej Akademii Nauk, o której mowa w § 4 ust.4. Przepisy ust. 1-2 stosuje się
odpowiednio.

5. Orzeczenie wydane w trybie określonym w ust. 4 jest orzeczeniem ostatecznym.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania odwoławczego stwierdzone zostanie naruszenie zasad
badań psychologicznych, których wynik zawarty w treści orzeczenia został zakwestionowany, komisja
przeprowadzająca badania odwoławcze ma prawo sformułować wniosek do właściwego terenowo wojewody z
prośbą o kontrolę w pracowni wydającej zakwestionowane orzeczenie.

§ 10. 1. Właściwy terenowo wojewoda upoważnia Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
lub inną jednostkę organizacyjną określoną w § 4 ust.4 do dokonywania kontroli pracowni psychologicznych
uprawnionych do przeprowadzania badań wymienionych w § 5, w zakresie:

1) zasad i metodyki przeprowadzanych badań;
2) prowadzonej dokumentacji;
3) wydawanych orzeczeń;
4) warunków lokalowych.

2. Czynności kontrolne w zakresie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza osoba z co najmniej
pięcioletnim nieprzerwanym okresem wykonywania psychologicznych badań kierowców i orzekania,
zatrudniona w jednostce, o której mowa w ust. 1.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, z którego treścią zapoznaje się kierownika
kontrolowanej pracowni i zatrudnionych w niej psychologów. Kierownik pracowni lub psycholodzy mogą
zgłosić do tego protokołu uwagi i zastrzeżenia w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia kontroli i
stwierdzonych w jej trakcie uchybień oraz do ocen i wniosków w tym protokóle zawartych.

4. Kierownik kontrolowanej pracowni i psycholodzy pracownicy tej pracowni, obowiązani są do
umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych, a w szczególności udostępniają, na żądanie osoby
przeprowadzającej kontrolę, prowadzoną w pracowni dokumentację badań psychologicznych.

§ 11. 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną określa
załącznik nr 7  do rozporządzenia.

2. Wojewoda prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię oraz wydaje zaświadczenie
potwierdzające wpis przedsiębiorcy do tego rejestru, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
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§ 12. 1. Właściwy terenowo wojewoda wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną w przypadku:

1) zaprzestania przez 6 miesięcy prowadzenia badań;
2) nie spełniania przez tę jednostkę warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 lub w §  5;
3) stwierdzenia naruszenia etycznego kodeksu psychologa;
4) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 10.
2. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię z

przyczyn określonych ust. 1 pkt 2 i 3, ponowny wpis do z rejestru może nastąpić po upływie trzech lat od dnia
wykreślenia.

§ 13. 1. Psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań psychologicznych, o
których mowa w rozporządzeniu i orzekania, jest osoba, która:

1) posiada dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych z tytułem magistra psychologii;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim

pięcioleciu była zatrudniona na stanowisku psychologa, orzekającego w sprawach osób dorosłych;
3) odbyła co najmniej dwutygodniową praktykę w zakresie psychologicznych badań kierowców w

jednostce, o której mowa w § 4, ust. 4, lub ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs, organizowany
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne;

4) odbyła  roczny staż w uprawnionej pracowni,  pod kierunkiem uprawnionego psychologa i uzyskała w
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w Instytucie Transportu Samochodowego zaliczenie tego stażu;

5) została wpisana przez właściwego terenowo wojewodę do ewidencji psychologów, uprawnionych do
przeprowadzania badań psychologicznych i stosownego orzekania.

2. Praktyka i kurs, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odbywają się zgodnie z ramowym programem
stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Psycholog ubiegający się o wpisanie do ewidencji psychologów, uprawnionych do przeprowadzania
psychologicznych badań składa do właściwego terenowo wojewody:

1) wniosek;
2) dyplom ukończenia wyższych studiów psychologicznych z tytułem magistra psychologii lub

uwierzytelnioną kopię tego dyplomu;
3) dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt. 2-4 .

4 . Jeżeli psycholog spełnia wymagania określone w ust. 2 wojewoda wpisuje go do
ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania psychologicznych badań i stosownego orzekania pod
kolejnym numerem ewidencyjnym, wydając zaświadczenie o takim wpisie na formularzu, którego wzór określa
załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Psycholog, który został wpisany do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań
psychologicznych i stosownego orzekania, używa pieczątki zawierającej jego imię i nazwisko, numer
ewidencyjny oraz wyrazy "psycholog uprawniony do orzekania o przeciwwskazaniach psychologicznych do
prowadzenia pojazdów”.

6. Ewidencja psychologów, uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych i stosownego
orzekania zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) miejsce zamieszkania;
4)  datę wpisania do ewidencji uprawnionych psychologów.

7. Do danych osób wpisanych do ewidencji psychologów, uprawnionych do przeprowadzania
psychologicznych badań stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Uprawniony psycholog odbywa co trzy lata obowiązkowe szkolenie, organizowane przez jednostkę, o
której mowa w § 4 ust. 4 lub przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne albo przez Stowarzyszenie
Psychologów Transportu w Polsce według ramowego programu, określonego w załączniku nr 6 do
rozporządzenia.

§ 14. 1.  Wojewoda skreśla uprawnionego psychologa z ewidencji w przypadku:
1) zaprzestania przeprowadzania badań, o których mowa w rozporządzeniu, przez rok;
2) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w  § 10;
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3) nie poddania się szkoleniu, o którym mowa w § 13 ust. 8;
4)  naruszenia etycznego kodeksu psychologa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, ponowne wpisanie psychologa do
ewidencji może nastąpić po upływie trzech lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z ewidencji stała się
prawomocna.

§ 15. Ustala się następujące stawki opłat:
1) za przeprowadzenie psychologicznych badań, o których mowa w § 5 - kwotę stanowiącą co

najwyżej równowartość 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych, ustalonego dla miesiąca
poprzedzającego datę badania;

2)  za przeprowadzenie psychologicznych badań odwoławczych - kwotę stanowiącą co najwyżej
równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych, ustalonego dla miesiąca
poprzedzającego datę badania.

§ 16. 1. Pracownię psychologiczną przeprowadzającą badania psychologiczne przed dniem 1 stycznia 2002
roku uznaje się za spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu, o ile spełnia ona warunki określone w §
4 ust. 1.

2. Psychologa przeprowadzającego nieprzerwanie przez okres ostatnich pięciu lat badania psychologiczne, o
których mowa w niniejszym rozporządzeniu i wpisanego przez właściwego terenowo wojewodę przed dniem
wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia do ewidencji psychologów (uprawnionych do
przeprowadzania badań psychologicznych, o których mowa i orzekania) uznaje się za spełniającego wymagania
określone w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Orzeczenia psychologiczne wydane do dnia wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia
zachowują swoją ważność.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia ........................

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – Wzór formularza skierowania na badanie psychologiczne, wydawanego przez
komendanta powiatowego (miejskiego) Policji oraz przez kierownika właściwej jednostki
organizacyjnej Sił Zbrojnych.

.....................................................                                                                .........................................
(pieczęć podłużna jednostki kierującej)                                                        (miejsce i data wydania)

SKIEROWANIE NR ....................

Na podstawie art. 124 ust.1 pkt 3a, 3b, 4, 6* ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z pózn. zm.) kieruję

Pana/Panią...............................................................................................nr PESEL.....................................
                                                 (imię i nazwisko)

zam ................................................................... na badanie psychologiczne w celu orzeczenia istnienia
                           (miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)

lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym z prawem jazdy kategorii
............................................................. **.

                                                                                                  ....................................................
                                                                                  (podpis i pieczęć imienna osoby wystawiającej skierowanie)
* niepotrzebne skreślić
** wpisać kategorię prawa jazdy
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Wzór formularza skierowania na badania psychologiczne, wydawanego przez lekarza

CZĘŚĆ A (wypełnia lekarz)
.....................................................                                                         .........................................
(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo pieczęć
(miejsce i data wydania)
lekarza uprawnionego do badania kierowców
wykonującego indywidualną praktykę lekarską)

SKIEROWANIE NR ....................

Na podstawie art. 124 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z pózn. zm.) kieruję

Pana/Panią.......................................................................................................nrPESEL.............................
                                                                         (imię i nazwisko)
zam ............................................................................................................... na badanie psychologiczne
                                          (miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)
w celu:

1) orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym
z kategorią.................. prawa jazdy, w zakresie
*..............................................................................................***,

2) orzeczenia o sprawności psychicznej
**.............................................................................................................***

podać: kierowca zawodowy, b.p.w.z. oraz rodzaj
pojazdów lub przewożonych ładunków

.........................................................................
 ** podać o jaką sprawność chodzi                                              (podpis i pieczęć imienna uprawnionego lekarza)
***. niepotrzebne skreślić.
CZĘŚĆ B (wypełnia psycholog)
...........................................................                                               .............................................
(pieczęć podłużna pracowni psychologicznej
(miejsce i data wydania)
z numerem wpisu do rejestru)

ORZECZENIE NR ..............................

Pa/Pani.......................................................................................................nrPESEL..................................
                                                                             (imię i nazwisko)
zam..............................................................................................................................................................
                                                                                             (miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)

Skierowany/a na badanie psychologiczne na podstawie art. 124 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia dnia 20 czerwca 2001 r.
– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pózn. zm.).

1. W wyniku przeprowadzonego badania psychologicznego stwierdzono:
 brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym z kategorią..................
prawa

      jazdy, w zakresie *..................................................................................................................***,
     2)  istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym z
          kategorią................prawa jazdy, w zakresie
*..............................................................................................***,
     3)posiadanie wystarczającej sprawności psychicznej w
zakresie*.................................................................................................................................................***

2.ograniczenia,wskazania..............................................................................................................
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podać: kierowca zawodowy, b.p.w.z. oraz rodzaj
pojazdów lub przewożonych ładunków

......................................................................................
 **     podać o jaką sprawność chodzi                                   (podpis i pieczęć imienna uprawnionego psychologa)
***    niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 – Wzór orzeczenia psychologicznego
...........................................................                                               .............................................
(pieczęć podłużna pracowni psychologicznej
(miejsce i data wydania)
z numerem wpisu do rejestru)

ORZECZENIE   PSYCHOLOGICZNE  nr  .............

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego zgodnie z zasadami metodyki badań
psychologicznych w dniu ............................................. na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – „Prawo o
ruchu drogowym” (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) ,

u Pani – Pana ................................................................................, nr  PESEL: ............................................

miejsce zamieszkania: ...........................................................................................................................
posiadającej(-ego) prawo jazdy  kategorii : ................................................. nr
......................................stwierdzono:

1. brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do
których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii ................................................................
w zakresie**   : .......................................................................................................*

2. istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do
których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii................ .
w zakresie**   : ....................................................................................................... *

3. Ograniczenia – wskazania : ................................................................
 POUCZENIE :
Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Odwołanie wnosi się w trybie określonym w  § 9 Rozporządzenia M I z dnia ........................... w sprawie badań
psychologicznych ......   (Dz. U.  nr ..., poz. .....)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 – Wzór formularza zaświadczenia wydawanego przez Wojewodę, o wpisaniu do ewidencji
psychologów, uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania,

...........................................................                                               .............................................
(pieczęć podłużna  urzędu wojewódzkiego)
(miejsce i data wydania)

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani ...........................................................................................................  nr PESEL ......................
                                                 (imię i nazwisko)

zamieszkały  .......................................................................................................................................
                                                                              (miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)
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jest wpisany pod numerem*............................................. do ewidencji psychologów uprawnionych do
przeprowadzania badań psychologicznych, o których mowa w art. 124 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.). i orzekania.

..................................................................

* wpisać numer ewidencyjny (podpis i pieczęć imienna)

ZAŁĄCZNIK Nr 5 – Program obowiązkowego, okresowego szkolenia psychologów, posiadających
uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania

Program ramowy obowiązkowego, okresowego szkolenia psychologów, posiadających uprawnienia do
przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania o predyspozycjach psychicznych do kierowania

pojazdem

1. Cel i zakres szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie psychologów z bieżącymi zmianami w metodyce psychologicznych
badań i z nowymi, odnośnymi przepisami oraz analityczne omówienie wybranych przypadków
orzeczniczych dla doskonalenia wydawanych orzeczeń psychologicznych.

2. Wymagane efekty szkolenia:

Znajomość nowych przepisów oraz nowych technik i metod badań. Pogłębienie wiedzy i doskonalenie
umiejętności w zakresie orzekania.

3. Ramowy plan szkolenia:

       3.1.analiza nowych przepisów - 2 godziny lekcyjne,
       3.2.omówienie nowych metod badawczych wraz z zajęciami warsztatowymi - 8 godzin lekcyjnych,
       3.3.analiza wybranych przypadków orzeczniczych w formie zajęć warsztatowych -4 godziny   lekcyjne,
      3.4.analiza najczęściej występujących błędów diagnostycznych i orzeczniczych - zajęcia warsztatowe- 4

godziny  lekcyjne.

                Łącznie - 18 godzin lekcyjnych.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Program ramowy:
a) dwutygodniowej praktyki w zakresie psychologicznych badań kierowców odbywanej w jednostce, o której
mowa w § 9, ust. 4
b) kursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne dla osób ubiegających się o uprawnienia
do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów
mechanicznych.

1. Zakres szkolenia
Uczestnicy powinni być zapoznani:

1) z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2) ze zróżnicowanymi wymaganiami psychologicznymi przy uwzględnieniu konieczności przyjęcia

obiektywnych i niezbędnych kryteriów oceny istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdami,

3) z warunkami, zakresem i sposobem przeprowadzania badań psychologicznych,
4) ze zgodnym z deontologią zawodową sposobem oceny uzyskanych wyników i sposobem orzekania o

istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

2. Wymagane efekty szkolenia
Absolwent praktyki bądź kursu powinien charakteryzować się następującymi umiejętnościami:

• sprawnością właściwego doboru i posługiwania się narzędziami psychologicznymi (zgodnymi z metodyką
badań) umożliwiającymi - przez określenie u badanej osoby: cech osobowościowych (w tym szczególnie
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dojrzałości emocjonalnej i społecznej, poziomu agresji i lęku), poziomu rozwoju intelektualnego,
sprawności psychomotorycznych - ocenę istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do
prowadzenia pojazdów,

• samodzielnym przeprowadzaniem badań,
• samodzielnym przeprowadzaniem interpretacji wyników i orzekaniem,
• samodzielnym prowadzeniem dokumentacji,
• znajomością obowiązujących w zakresie badań psychologicznych przepisów prawa.

 3. Ramowy  program szkolenia na kursie
1) Analiza zachowania człowieka w roli kierowcy – 10 godzin lekcyjnych,
2) Warunki badania – 1 godzina lekcyjna,
3) Przedmiot i zakres badania – 5 godzin lekcyjnych,
4) Metodyka badania – 28 godzin lekcyjnych, w tym 20 godzin ćwiczeń,
5) Analiza i interpretacja wyników – 17 godzin lekcyjnych,  w tym 12 godzin ćwiczeń,
6) Orzecznictwo – 7 godzin lekcyjnych, w tym 5 godziny ćwiczeń,
7) Charakterystyka popełnianych błędów orzeczniczych – 8 godzin lekcyjnych, w tym 5 godzin ćwiczeń,
8) Zasady prowadzenia dokumentacji – 1 godzina lekcyjna,
9) Obowiązujące w zakresie badań psychologicznych przepisy prawa – 3 godziny lekcyjne.

Łącznie godzin – 80.

4. Ramowy program szkolenia w ramach praktyki
1) Organizacja psychologicznych badań kierowców. Prace administracyjne – 8 godzin,
2) Metodyka psychologicznych badań kierowców. Analiza narzędzi badawczych, zasady opisu wyników,

interpretacja wyników, wydawanie orzeczeń – 16 godzin,
3) Aparatura badawcza – instrukcje, sposób badania, opis i analiza wyników – 16 godzin,
4) Przeprowadzanie badań kierowców – 32 godziny,
5) Współpraca z innymi specjalistami – lekarzem, służbami pracowniczymi, organami administracji – 4

godziny,
6) Prowadzenie dokumentacji badań, archiwizacja dokumentacji – 4 godziny.

Łącznie godzin - 80.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 - wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną

........................................................
(miejsce i data )

Wniosek

Proszę o wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w której przeprowadza
się badania psychologiczne, o których mowa w art. 124 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,poz. 515,  z późn. zm.) w:

........................................................................................................................................

                                                                                           (nazwa pracowni)

z siedzibą w ........................................................................................

                                                                  (miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu)
---------------------
---podpis---------------------
-------------------------------------------------------------------
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ZAŁĄCZNIK Nr 8 - wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru,

........................................................
(miejsce i data wydania)

(pieczęć podłużna urzędu wojewódzkiego)

Zaświadczenie nr ...............

o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną do przeprowadzania badań, o
których mowa w art. 124 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.   – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2003 r. Nr 58,
poz. 515, z późn. zm.) w:

........................................................................................................................................

                                                                                           (nazwa pracowni)

z siedzibą w ........................................................................................

                                                                  (miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu)
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) zmieniła się delegacja do aktu wykonawczego
dotyczącego psychologicznych badań kierowców. Poprzednie rozporządzenie w sprawie badań
psychologicznych kierujących pojazdami z dnia 14 kwietnia 2000r. (Dz. u Nr 36, poz. 416) wydał Minister
Transportu i Gospodarki Morskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 14 ustawy obecnie delegację tę realizuje minister
właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Projekt ustawy o
Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzi nowe zasady działalności
pracowni psychologicznych prowadzących badania kierowców.

Pierwsza z ustaw zmienia zakres kategorii kierowców, którzy podlegają badaniom psychologicznym, cel
badań oraz wprowadza obowiązek okresowego ich powtarzania. Badaniom psychologicznym nie podlegają już
kierowcy ubiegający się o świadectwo kwalifikacji, gdyż taki dokument już nie obowiązuje. Natomiast
badaniom podlegają, oprócz osób przewidzianych do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska, sprawców
wypadków drogowych, w których są zabici lub ranni oraz osoby skierowane przez lekarza również kandydaci na
instruktorów i egzaminatorów także kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych, kierujący
pojazdem będący pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, wykonujący transport drogowy. Z
tego względu uległ zmianie § 2 rozporządzenia.

Zależnie od stanowiska pracy, celem badania jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań
psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdami. Tak, więc
wszyscy kierowcy, których dotyczy niniejsza ustawa podlegają obowiązkowym badaniom psychologicznym co
5 lat - do 55 roku życia oraz częstszym w późniejszym okresie życia, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy- o
czym mówi zmieniony Art. 124. ust. 1 oraz art. 39d. ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmieniły się
również zasady i warunki kierowania kierujących pojazdami na badania psychologiczne. Kierowców, którzy
popełnili ww. wykroczenia drogowe na badania kieruje Policja, kierowców wykonujących transport drogowy
kieruje przedsiębiorca – przewoźnik (A 39e.1). Badania pozostałych kategorii kierowców wykonywane są bez
skierowania. Zmiany te zostały częściowo uwzględnione w projekcie rozporządzenia.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem upoważnienie pracowniom psychologicznym do
wykonywania badań kierujących pojazdami nadawał wojewoda. Według projektu ustawy Projekt ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wojewoda dokonuje wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej.
Zmieniają się zatem warunki i tryb uzyskiwania prawa do prowadzenia badań psychologicznych kierowców oraz
ich cofania (zakazu), które są uwzględnione w rozporządzeniu. w §2 i 3 ust 1.

Zgodnie z delegacją rozporządzenie winno zawierać zakres badań psychologicznych. Dotychczasowe
rozporządzenie nie spełnia tego warunku, a zostało to uwzględnione w § 5 ust.2.

Badania osób, kierowanych przez Policję powinny być wykonywane przez pracownię (psychologa)
upoważnionego przez wojewodę, po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki-badawczo rozwojowej. Powinno to
wpłynąć na poprawę trafności wydawanych orzeczeń.

W związku z powyższymi zmianami, konieczne było opracowanie wzorów nowych dokumentów
związanych z badaniami psychologicznymi, które zawierają załączniki do obecnie obowiązujących przepisów
tj.: wzór skierowania na badanie psychologiczne, wzory orzeczeń psychologicznych, zaświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną oraz o decyzji zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej przez te pracownię. Zostały one uwzględnione w załącznikach do projektu
rozporządzenia.
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Ocena Skutków Regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja

Projektowana regulacja dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w
zakresie psychologicznych badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców oraz psychologów wykonujących te badania i wydających orzeczenia o
braku psychologicznych przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i do
kierowania pojazdem.

2. Zakres konsultacji społecznych
W toku uzgodnień planowane są konsultacje z:
1) Polskim Towarzystwem Psychologicznym;
2) Stowarzyszeniem Psychologów Transportu w Polsce;
3) Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków;
4) Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
5) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie.

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na budżet państwa oraz na budżety jednostek
samorządu terytorialnego.

4. Wpływ na przedsiębiorstwa
Wejście w życie przedmiotowej ustawy nie będzie miało wpływu na przedsiębiorstwa.

5. Wpływ na rynek pracy
Przedmiotowa ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Projektowana regulacja wpłynie na większa konkurencyjność pracowni psychologicznych
prowadzących badania kierowców.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i środowisko
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na stan zdrowia ludzi, ani na środowisko.

8. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Przedmiotowa ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.
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 PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia  .....................

w sprawie Centralnej  Ewidencji   Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb prowadzenia Centralnej
Ewidencji  Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  wpisanych   do rejestrów
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonych przez wojewodów, w
trybie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zwanej dalej
„ewidencją", dokumenty i dane, na podstawie których dokonuje się wpisu do rejestru, oraz
zakres danych gromadzonych w księdze rejestrowej i jej wzór.

§ 2. 1.  Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw turystyki.
2. Wpisów do ewidencji   dokonuje się na podstawie  kopii zaświadczeń wojewodów o

wpisie do rejestrów  organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, kopii decyzji  o
zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem oraz na podstawie  przekazanych przez
wojewodów kopii  umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo kopii umów
ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w
wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny  wbrew obowiązkowi nie
zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie
niewykonania zobowiązań umownych,  z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wpisów do  ewidencji dokonuje się również na podstawie informacji przekazanych
przez wojewodów lub upoważnione przez jednostki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, o wypłatach środków w celu pokrycia
kosztów powrotu klientów do kraju i zwrotu wniesionych przez nich wpłat, pomniejszających
sumy zabezpieczenia.

4. Wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopie
zaświadczeń, decyzji, dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2 i 3.

5.  Dane, zawarte w zaświadczeniach, decyzjach, dokumentach i informacjach, o których
mowa w ust. 2 i 3, mogą być przekazywane przez wojewodów w formie elektronicznej.

§ 3.     Umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz  umowy
ubezpieczenia, składane wojewodom przez przedsiębiorców ubiegających się o  wpis do

                                                
1) Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na
podstwaie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,  powinny zawierać w
szczególności następujące dane:
1) wskazanie banku lub zakładu ubezpieczeniowego udzielającego zabezpieczenia

finansowego,
2) wskazanie sumy gwarancji lub sumy gwarancyjnej w umowie ubezpieczenia,
3) wskazanie terminu ważności zabezpieczenia finansowego oraz terminu, do którego jest

możliwe składanie żądania wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego,
4) określenie jednostki organizacyjnej lub osoby, do której należy zgłaszać żądanie wypłaty

środków z zabezpieczenia finansowego, wraz z podaniem adresu oraz numeru telefonu i
telefaksu, zapewniających niezwłoczny kontakt w tej sprawie.

§ 4. 1.  Ewidencja jest prowadzona w postaci ksiąg  ewidencyjnych w formie
elektronicznej.

2. Każdego wpisu do księgi  ewidencyjnej dokonuje się na odrębnej karcie, przy czym
każdy wpis oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje się w
datę jego dokonania.

3. Dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność, o której mowa w § 1,
sporządza się odrębną księgę  ewidencyjną, opatrując ją osobnym numerem. Jeżeli podmiot
wpisany do ewidencji  został utworzony w wyniku przekształcenia innego podmiotu lub
połączenia innych podmiotów, w  ewidencji zamieszcza się także oznaczenia poprzednich
numerów  ewidencyjnych  tego podmiotu lub podmiotów, które uległy połączeniu.

4. Księga  ewidencyjna składa się z pięciu działów.
5. W dziale pierwszym  ewidencji  zamieszcza się następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego formy prawnej, siedziby zakładu głównego i nazwy, pod
jaką świadczy usługi,

2) oznaczenie liczby jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujących czynności
prawnych, ich siedziby oraz imiona i nazwiska osób kierujących ich działalnością,

3) oznaczenie organu  wpisującego do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych  oraz numer zaświadczenia  o wpisie do tego rejestru i datę wydania  jego
wydania,

4) oznaczenie poprzedniego numeru rejestrowego przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3.
6. W dziale drugim  ewidencji zamieszcza się imiona i nazwiska osób kierujących

działalnością zakładu głównego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
7. W dziale trzecim  ewidencji zamieszcza się informacje o przedmiocie i zakresie

działalności objętej  wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
informacje o formie zabezpieczenia finansowego tej działalności, o podmiocie udzielającym
zabezpieczenia finansowego.

8. W dziale czwartym ewidencji zamieszcza się informacje o wysokości sumy gwarancji
lub sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, dacie upływu ważności zabezpieczenia finansowego,
terminie zgłaszania żądań wypłaty wynikającym z dokumentów zabezpieczenia finansowego
oraz o zgłoszonych żądaniach wypłaty i zrealizowanych wypłatach środków z zabezpieczenia
finansowego, pomniejszających jego sumę. Informacje odnoszące się do sumy zabezpieczenia
finansowego podaje się w złotych lub w euro, z zależności od waluty zabezpieczenia
finansowego.

9.W dziale piątym  ewidencji zamieszcza się informacje  o zakazie prowadzenia
działalności objętej wpisem, ograniczeniu  lub zmianie zakresu terytorialnego oraz zmianie
przedmiotu działalności  objętej wpisem do rejestru,    a w odniesieniu do przedsiębiorców
będących osobami prawnymi lub nie mającymi osobowości prawnej spółkami prawa
handlowego – także informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji.
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 10. Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych zamieszczonych w
rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

11. Wzór karty księgi  ewidencyjnej, o której mowa w ust. 2, określa załącznik do
rozporządzenia.

§ 5. 1. Wpis do  ewidencji  potwierdza się odpisem księgi  ewidencyjnej w formie
wydruku komputerowego, przesyłanym wojewodzie prowadzącemu odpowiedni  rejestr i
zainteresowanemu przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca objęty wpisem do  ewidencji może żądać sprostowania wpisu, jeżeli
jest on niezgodny z informacjami zawartymi w  zaświadczeniu, decyzji lub dokumentach, o
których mowa w § 2 ust.  2 i 3.

§ 6. 1. Dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi prowadzi się akta
ewidencyjne obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do  ewidencji.

2. Akta  ewidencyjne nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§ 7. 1.  Ewidencja jest jawna. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem
do  ewidencji przez złożenie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych
przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Informacje zawarte w ewidencji mogą być udostępniane także w sposób
zautomatyzowany, w tym poprzez powszechnie dostępne sieci komputerowe.

§ 8. Informację udzieloną w związku z zapytaniem dotyczącym wysokości sumy
gwarancji organ  ewidencyjny uzupełnia o informacje o dokonanych wypłatach i zgłoszonych
żądaniach wypłaty, pomniejszających tę sumę.

§ 9. 1. Wojewoda ma prawo dostępu do pełnych danych  ewidencyjnych, niezależnie od
miejsca siedziby przedsiębiorcy.

2. Pełne dane  ewidencyjne mogą być udostępniane jednostkom samorządu
gospodarczego oraz organizacjom zajmującym się ochroną praw konsumenta.

3. Jednostki i organizacje, o których mowa w ust. 2, organ  ewidencyjny oraz
wojewodowie mogą publikować wykaz przedsiębiorców  znajdujących się w ewidencji
obejmujący nazwy i siedziby, pod jakimi świadczą oni usługi turystyczne.

4. Dopuszcza się udzielanie informacji zbiorczych dla celów naukowo-badawczych, pod
warunkiem zachowania ich anonimowości.

5. W ramach  ewidencji prowadzi się wykaz przedsiębiorców oraz osób kierujących
działalnością przedsiębiorstwa w imieniu przedsiębiorców, których   wykreślono z rejestrów
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych a także wykaz przedsiębiorców,  którzy
prowadzili działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez    wpisu do
tego rejestru.

6. Przedsiębiorcy oraz osoby, o których mowa w ust. 5  nie mogą uzyskać  wpisu do
rejestru organizatorów turystyki i   pośredników turystycznych przez okres 3 lat od dnia
wydania ostatecznej decyzji o  zakazie  prowadzenie działalności, o której mowa w § 1 lub
stwierdzeniu prowadzenia działalności,  o której mowa w § 1  bez    wpisu do tego rejestru.

7.  Wykaz, o którym mowa w ust. 5  zawiera informacje   o terminie upływu okresu
zakazu prowadzenia   działalności, o której mowa w § 1.

8. Z wykazu, o którym mowa w ust.5 wykreśla się przedsiębiorcę oraz osobę kierującą
działalnością przedsiębiorstwa w imieniu przedsiębiorcy po upływie terminu, o którym mowa
w ust.7 .

9.Wojewoda ma prawo dostępu do wykazu, o którym mowa w ust.5.
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§ 10. Dotychczasowy  Centralny  Rejestr Zezwoleń Organizatorów Turystyki  i
Pośredników Turystycznych  staje się Centralną  Ewidencją   Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych, a wpisy do ksiąg rejestrowych Centralnego  Rejestru Zezwoleń
Organizatorów Turystyki  i Pośredników Turystycznych zachowują ważność  i  stają się
wpisami do ksiąg ewidencyjnych Centralnej  Ewidencji   Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
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 Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej zmieniły zasady
prowadzenia działalnosci gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych i
pośrednictwie  turystyczny znosząc zezwolenia na tego typu działalność.  Działalność ta ma
być prowadzona jako działalność regulowana prowadzona w oparciu o złożenie wojewodzie
oświadczenia oraz przedłożenie dokumentu o posiadaniu zabezpieczenia finansowego na
rzecz klientów. Art. 8 ust. 5 ustawy zmieniającej ustawę o usługach turystycznych
upoważnił  ministra właściwego do spraw turystyki do określenia , w drodze rozporządzenia,
szczegółowych zasad i trybu prowadzenia Centralnej Ewidencji  Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych wskazując w szczególności dokumenty i dane, na podstawie
których dokonuje się wpisu do ewidencji, zakres danych gromadzonych w księdze
ewidencyjnej i jej wzór oraz zasady  dotyczące prowadzenia ewidencji i udzielania informacji
o danych objętych wpisem do ewidencji.

Załącznik
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do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej ....................

WZÓR KARTY KSIĘGI REJESTROWEJ

 Centralna Ewidencja 

Dział I 
Numer Data 

Nazw

Nazw

Nazw

Nazw

Nazw

Siedziba: 

Siedziba: 

Siedziba: 

Siedziba: 

Siedziba: 

Siedziba: kod 

Siedziba: kod 

Siedziba: kod 

Siedziba: kod 

Siedziba: kod 

Siedziba: 

Siedziba: 

Siedziba: 

Siedziba: 

Siedziba: 

Województ

Województ

Województ

Województ

Województ

Kierujący 

Kierujący 

Kierujący 

Kierujący 
Organ 
Numer 
Data  wydania 
zaświadczenia o wpisie do  rejestru  
Poprzedni(e) 
rejestrowy(

Jednostki 

Jednostki 

Jednostki 

Jednostki 

Liczba jednostek organizacyjnych 
dokonujących czynności 

Przedsiębior
Forma 
Zakład 

Organizatorów  Turystyki i Pośredników Turystycznych 
Numer 

1 

1 

2 

3 

4 
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 Dział II 

Dział III 

Dział IV 

Dział V 

Kierujący zakładem 

Przedmiot działalności 

Suma zabezpieczenia 

 Zakaz działalnosci 
Data zaprzestania 
działalności 
Otwarcie likwidacji 

W przypadku większej liczby jednostek organizacyjnych niż cztery, w dziale I sporządza się dodatkowe karty. 1 

Data upływu ważności 
zabezpieczenia 
Termin zgłaszania żądań
wypłaty z zabezpie- 
czenia 
Zrealizowane wypłaty 
pomniejszające sumę 
zabezpieczenia 

głównym 

Forma zabezpieczenia 
Podmiot 
zabezpieczający 
  
  

Zakres działalności

Suma zabezpieczenia
pomniejszona o wypłaty

Zakończenie likwidacji
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE

   MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia..................

 w sprawie szczególnych warunków technicznych i finansowych
 wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego

  przyjmującego na skład towary rolne

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy 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) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:
1)  rodzaj pomieszczeń i urządzeń technicznych, które mogą być wykorzystywane w

działalności przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład zboża, rzepak i
ziarno roślin motylkowych;

2)  wyposażenie laboratorium służącego do przeprowadzania badań jakości towarów
rolnych, o których mowa w pkt 1;

3)   warunki finansowe wymagane przy prowadzeniu przedsiębiorstw składowych
przyjmujących na skład towary rolne,  o których mowa w  pkt. 1.

§ 2. Przedsiębiorstwo składowe przyjmujące na skład zboża, rzepak i ziarno roślin
motylkowych powinno posiadać magazyny przeznaczone do składowania towarów o
pojemności nie mniejszej niż 5 tys. ton każdy lub wydzieloną powierzchnię składową o
pojemności nie mniejszej niż 5 tys. ton w magazynie oraz laboratorium do
przeprowadzania badań jakości towarów.

§ 3. Magazyny, o których mowa w § 2, powinny być wyposażone w szczególności, w
urządzenia zapewniające:

1) wydanie i przyjęcie z transportu kołowego lub kolejowego co najmniej:
a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 5-10 tys.

ton,
b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 10-20

tys. ton,
c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 20-30

tys. ton,
d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej

powyżej 30 tys. ton;

2) ważenie co najmniej:
a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej  5–10

tys. ton,
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b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 10–20
tys. ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 20–30
tys. ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej
powyżej 30 tys. ton;

3) czyszczenie wstępne co najmniej:
a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 5–10 tys.
ton,
b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 10-20
tys. ton,
c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 20–30
tys. ton,
d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej
powyżej 30 tys. ton;

4) czyszczenie zasadnicze co najmniej:
a) 15 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 5–10 tys.
ton,
b) 30 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 10-20
tys. ton,
c) 60 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 20-30
tys. ton,
d) 90 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej powyżej
30 tys. ton;

5) suszenie o 6% wilgotności co najmniej:
 a) 10 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 5–10
tys. ton,
b) 20 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 10-20
tys. ton,
c) 40 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 20-30
tys. ton,
d) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej powyżej
30 tys. ton;

6)transport wewnętrzny poziomy – co najmniej dwie drogi technologiczne transportowe o
wydajności:
a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 5 – 10
tys. ton,
b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 10 – 20
tys. ton,
c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 20 – 30
tys. ton,
d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej
powyżej 30 tys. ton;

7) transport wewnętrzny pionowy – co najmniej dwie drogi technologiczne
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o wydajności:
a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 5 – 10
tys. ton,
b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 10-20
tys. ton,
c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej 20 - 30
tys. ton,
d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności składowej
powyżej 30 tys. ton.

§ 4. Laboratorium, o którym mowa w  § 1 pkt 2  powinno być wyposażone,  w
szczególności, w:

1) wilgotnościomierz;

2) gęstościomierz z pojemnikiem 1,0 l lub 0,25 l;

3) zestaw do oznaczania liczby opadania;

4) sita do oznaczania zanieczyszczeń;

5) separator laboratoryjny;

6) analizator NIR z aktualną kalibracją lub zestawy do oznaczania:

a) zawartości białka metodą Kjeldahla,

b) wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny’ego,

c) ilości i jakości glutenu.

§ 5. 1. Osoba prawna prowadząca przedsiębiorstwo składowe może przyjmować towary
rolne na skład tylko do ich wartości finansowej równej sumie kapitału założycielskiego
powiększonej o kwotę posiadanej gwarancji bankowej. Niedopuszczalne jest zliczanie
razem gwarancji wystawionych przez różne banki.
2. Osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo składowe może przyjmować towary rolne
na skład tylko do ich wartości finansowej równej sumie majątku własnego w formie
nieruchomości wycenionej przez biegłego, powiększonego o długoterminowe depozyty
finansowe w bankach oraz gwarancję bankową. Niedopuszczalne jest zliczanie razem
gwarancji wystawionych przez różne banki.
3. Wartość finansową towarów rolnych przyjmowanych na skład oblicza się, mnożąc
pojemność składową magazynu przez cenę interwencyjną na zboża.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 32, poz. 305).
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Uzasadnienie

Zgodnie z art 3 ust. 5 ustawy 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) minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
szczególne warunki techniczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu przedsiębiorstwa
składowego przyjmującego na skład towary rolne. Rozporządzenie określi rodzaj pomieszczeń
i urządzeń technicznych, które mogą być wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw
składowych przyjmujących na skład towary rolne, z uwzględnieniem rodzaju i ilości rzeczy
złożonych na skład.

Do końca 2003 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 33 decyzje zezwalające na
prowadzenie przedsiębiorstw składowych towarów rolnych. Zgodnie z wnioskami, zezwolenia
dotyczyły składowanie zbóż, rzepaku i ziarna roślin motylkowych.

Określone w rozporządzeniu warunki techniczne określające rodzaje pomieszczeń oraz
urządzenia techniczne, ich wydajność i przepustowość zapewniają optymalne warunki
składowania wymienionych towarów rolnych, tak aby ich jakość po doprowadzeniu do
ustalonego standardu nie uległa pogorszeniu.

Odnoszące się do magazynów wymagania dotyczące wyposażenia w urządzenia o
odpowiedniej wydajności w zależności od pojemności składowej, przyjęto mając na względzie
zapewnienie warunków przyjmowania, wydawania, przemieszczania, konserwacji, czyszczenia
i suszenia przyjętych na skład wymienionych towarów rolnych. Wydajności urządzeń
technicznych w zależności od pojemności składowej magazynu przyjęte w rozporządzeniu
odpowiadają urządzeniom zainstalowanych w większości polskich magazynów.

Wymagania dotyczące wyposażenia laboratorium do prowadzenia badań jakości
wymienionych towarów rolnych zapewniają szybkie, sprawne i dokładne oznaczenie jakości
przyjmowanych i wydawanych towarów rolnych.

Określone w projekcie rozporządzenia warunki finansowe powodują zabezpieczenie majątkiem
wnioskodawcy wartość towarów rolnych oddanych na skład.

Wejście w życie rozporządzenia nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu
państwa.

Prawodawstwo Unii Europejskiej nie reguluje spraw związanych z domami składowymi.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

                             z dnia  ............................

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla torów wyścigowych

Na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych

(Dz. U. Nr 11, poz. 86 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zależności od rodzaju wyścigów konnych rozróżnia się następujące tory wyścigowe

dla gonitw przeprowadzanych:

1) galopem;

2) kłusem.

§ 2. Tory wyścigowe, o których mowa w § 1 pkt 1, w zależności od warunków technicznych

tych torów dzieli się na następujące kategorie:

1) kategoria I dla torów na których mogą być przeprowadzane gonitwy międzynarodowe;

2) kategoria II dla torów na których mogą być przeprowadzane gonitwy krajowe

pozagrupowe;

3) kategoria III dla torów na których mogą być przeprowadzane gonitwy krajowe

grupowe.

§ 3. Na torach kategorii III można organizować nie więcej niż 16 gonitw w ciągu roku.

§ 4. 1. Szczegółowe warunki techniczne dla poszczególnych kategorii torów wyścigowych

dla gonitw przeprowadzanych galopem określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowe warunki techniczne dla torów wyścigowych dla gonitw przeprowadzanych

kłusem określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
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§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

_________________________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej -- rolnictwo, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
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                                                                                                                                                                                      Załączniki do rozporządzenia
                                                                                                                                                                                      Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia  ..............................................

Załącznik nr 1

Kat.
toru

Tor płaski Tor płotowy Tor przeszkodowy

I

1) Rodzaj nawierzchni
• jednolita trawiasta (zwarte zadarnienie,

pielęgnacja minimum 2 sezony, możliwość
polewania bieżni)

2) Parametry bieżni wyścigowej
• owalny lub inny
• dług. min. 1800 m
• szer. min. 20 m
• dług. prostej finiszowej – min. 450 m, z

oznaczeniami 100, 200, 300 m od celownika

3) Wyposażenie techniczne
• maszyna startowa min. 18 boksów,
• fotokomórka
• celownik
• rejestracja audio – video
• banda (kanat) lub żywopłot na całej długości

bieżni
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego
• trybuny dla publiczności, zadaszone na ok.

5000 miejsc
• padok do prezentacji koni
• boksy dla min. 25 koni
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)

1) Rodzaj nawierzchni
• bieżnia niejednolita (trawiasta, piaskowa,

trawiasto – piaskowa)

2) Parametry bieżni wyścigowej
• owalny lub inny z możliwością ustalania

dystansu nie mniej, niż 2400 m
• szer. min. 20 m
• dług. prostej finiszowej – min. 250 m
• liczba płotów min. 6
• dług. płotu min. 12 m

3) Wyposażenie techniczne
• fotokomórka
• celownik
• rejestracja audio – video
• banda (kanat) na dług. min. 250 m (na prostej

finiszowej)
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego
• trybuny dla publiczności, zadaszone na ok.

5000 miejsc
• padok do prezentacji koni
• boksy dla min. 25 koni
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
- jeźdźców

1) Rodzaj nawierzchni
• bieżnia niejednolita (trawiasta, piaskowa,

trawiasto – piaskowa)

2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny lub inny z możliwością ustalania
dystansu nie mniej, niż 2600 m

• szer. min. 20 m
• dług. prostej finiszowej – min. 250 m
• przeszkody stałe – min. 8
• dług. przeszkody min. 12 m

3) Wyposażenie techniczne
• fotokomórka
• celownik
• rejestracja audio – video
• banda (kanat) na dług. min. 250 m (na prostej

finiszowej)
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego
• trybuny dla publiczności, zadaszone na ok.

5000 miejsc
• padok do prezentacji koni
• boksy dla min. 25 koni
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
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- jeźdźców
- trenerów, hodowców, właścicieli koni, VIP’ów
- dyżurnych lekarzy med. i wet.
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
• studio radiowo - telewizyjne

- trenerów, hodowców, właścicieli koni, VIP’ów
- dyżurnych lekarzy med. i wet.
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
• studio radiowo - telewizyjne

- jeźdźców
- trenerów, hodowców, właścicieli koni, VIP’ów
- dyżurnych lekarzy med. i wet.
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
• studio radiowo - telewizyjne

Kat.
toru

Tor płaski Tor płotowy Tor przeszkodowy

II

1) Rodzaj nawierzchni
• jednolita piaskowa lub trawiasta (zwarte

zadarnienie, pielęgnacja minimum 2 sezony)
2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny lub inny
• dług. min. 1600 m
• szer. min. 20 m
• dług. prostej finiszowej – min. 350 m, z

oznaczeniami 100, 200, 300 m od celownika

3) Wyposażenie techniczne

• maszyna startowa min. 10 boksów,
• fotokomórka
• celownik
• rejestracja audio – video
• banda (kanat) lub żywopłot wyznaczający trasę

bieżni
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga
• 

4) Infrastruktura toru wyścigowego

• trybuny dla publiczności, zadaszone na ok.
2000 miejsc

1) Rodzaj nawierzchni
• bieżnia niejednolita (trawiasta, piaskowa,

trawiasto – piaskowa)
2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny lub inny
• dług. min. 1600 m z możliwością ustalenia

dystansu min. 2400 m
• szer. min. 20 m
• liczba płotów min. 6
• dług. płotu min. 12 m

3) Wyposażenie techniczne

• fotokomórka
• celownik
• rejestracja audio – video
• banda (kanat) na dług. min. 250 m (na prostej

finiszowej)
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego

• trybuny dla publiczności, zadaszone na ok.
2000 miejsc

1) Rodzaj nawierzchni
• bieżnia niejednolita (trawiasta, piaskowa,

trawiasto – piaskowa)
2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny lub inny z możliwością ustalania
dystansu nie mniej, niż 2600 m

• szer. min. 20 m
• dług. prostej finiszowej – min. 250 m
• przeszkody stałe – min. 8
• dług. przeszkody min. 12 m

3) Wyposażenie techniczne

• fotokomórka
• celownik
• rejestracja audio – video
• banda (kanat) na dług. min. 250 m (na prostej

finiszowej)
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego

• trybuny dla publiczności, zadaszone na ok.
2000 miejsc
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• padok do prezentacji koni
• boksy dla min. 15 koni
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
- jeźdźców
- trenerów, hodowców, właścicieli koni, VIP’ów
- dyżurnych lekarzy med. i wet.
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
• studio radiowe

• padok do prezentacji koni
• boksy dla min. 15 koni
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
- jeźdźców
- trenerów, hodowców, właścicieli koni, VIP’ów
- dyżurnych lekarzy med. i wet.
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
• studio radiowe

• padok do prezentacji koni
• boksy dla min. 15 koni
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
- jeźdźców
- trenerów, hodowców, właścicieli koni, VIP’ów
- dyżurnych lekarzy med. i wet.
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
• studio radiowo - telewizyjne

Kat.
toru

Tor płaski Tor płotowy Tor przeszkodowy

III

1) Rodzaj nawierzchni
• jednolita piaskowa lub trawiasta

2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny lub inny
• dług. min. 1400 m
• szer. min. 12 m
• dług. prostej finiszowej – min. 200 m

3) Wyposażenie techniczne

• celownik
• rejestracja video
• banda (kanat)
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego
 (dopuszcza się zastosowanie urządzeń przenośnych)

• trybuny dla publiczności na ok. 1000 miejsc
• boksy dla koni, które są zgłoszone do gonitw
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej

1) Rodzaj nawierzchni
• bieżnia niejednolita (trawiasta, piaskowa,

trawiasto – piaskowa)
2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny lub inny
• dług. min. 1400 m z możliwością ustalenia

dystansu min. 2400 m
• szer. min. 12 m
• liczba płotów min. 6
• dług. płotu min. 8 m

3) Wyposażenie techniczne

• celownik
• rejestracja video
• banda (kanat) na dług. min. 200 m (na prostej

finiszowej)
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego
 (dopuszcza się zastosowanie urządzeń przenośnych)

• trybuny dla publiczności na ok. 1000 miejsc
• boksy dla koni, które są zgłoszone do gonitw

1) Rodzaj nawierzchni
• bieżnia niejednolita (trawiasta, piaskowa,

trawiasto – piaskowa)
2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny lub inny z możliwością ustalania
dystansu nie mniej, niż 2600 m

• szer. min. 12 m
• dług. prostej finiszowej – min. 200 m
• przeszkody stałe – min. 6
• dług. przeszkody min. 12 m

3) Wyposażenie techniczne

• celownik
• rejestracja video
• banda (kanat) na dług. min. 200 m (na prostej

finiszowej)
• penetrometr do badania stanu bieżni

wyścigowej
• legalizowana waga

4) Infrastruktura toru wyścigowego
 (dopuszcza się zastosowanie urządzeń przenośnych)

• trybuny dla publiczności na ok. 1000 miejsc
• boksy dla koni, które są zgłoszone do gonitw
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- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
- jeźdźców
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie

• wydzielone pomieszczenia dla:
- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
- jeźdźców
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie

• wydzielone pomieszczenia dla:
- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (waga, celownik,
zegar)
- jeźdźców
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
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Załącznik nr 2

Tory wyścigowe dla gonitw przeprowadzanych kłusem

1) Rodzaj nawierzchni

• ziemna lub trawiasta

2) Parametry bieżni wyścigowej

• owalny
• dług. min. 800 m
• szer. min. 20 m
• dług. prostej finiszowej – min. 250 m

3) Wyposażenie techniczne

• maszyna startowa
• fotokomórka
• celownik
• rejestracja audio – video
• banda (kanat) lub żywopłot wyznaczający trasę bieżni

4) Infrastruktura toru wyścigowego

• trybuny dla publiczności, zadaszone na ok. 2000 miejsc
• wydzielone pomieszczenia dla:

- komisji technicznej
- sędziów wyścigowych (celownik, zegar)
- trenerów, hodowców, właścicieli koni, VIP’ów
- dyżurnych lekarzy med. i wet.
- kontroli dopingowej

• nagłośnienie
• studio radiowe.
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla torów wyścigowych będzie stanowić wykonanie

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia

2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.).

W obecnym stanie prawnym przepisy prawne nie określają szczegółowych

warunków technicznych dla torów wyścigowych. Dotychczas warunki jakim powinien

odpowiadać tor wyścigowy każdorazowo określał Prezes Polskiego Klubu Wyścigów

Konnych w związku z wydawaniem zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

Projekt rozporządzenia, określając szczegółowe warunki techniczne dla torów

wyścigowych, dostosowuje je do rodzaju gonitw oraz do sposobów ich

przeprowadzania, w szczególności wprowadzając podział na tory wyścigowe dla

gonitw przeprowadzanych galopem  i tory wyścigowe dla gonitw przeprowadzanych

kłusem.

Treść niniejszego projektu rozporządzenia zostanie skonsultowana z za-

interesowanymi organizacjami społeczno-zawodowymi.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków

finansowych dla budżetu państwa ani nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną

i  zewnętrzną, rynek pracy, ani na sytuację i rozwój regionalny.



ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia ..............................

w sprawie niezbędnego wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności
kantorowej, a także sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i

sprzedaży wartości dewizowych

Na podstawie art. 17d ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz.
1178 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) niezbędne wyposażenie lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej;
2) sposób prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości

dewizowych.

§ 2. 1. Lokal, w którym ma być prowadzona działalność kantorowa, zwany dalej "kantorem",
powinien spełniać warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i
prawidłowego wykonywania czynności kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

2. Kantor należy wyposażyć w:
1) umieszczoną na zewnątrz, w widocznym miejscu, nazwę "kantor", ze wskazaniem adresu oraz

dni i godzin prowadzenia działalności kantorowej;
2) tablicę informacyjną przedstawiającą:

a) wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny    ( kursy
) ich kupna i sprzedaży;

b) informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela
lub imiennych,

c) informację, że wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może
przekroczyć w ramach jednej umowy równowartości 20.000 euro;

3) rejestry kupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych;
4) formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

zawierające dane określone w § 5, lub odpowiedni program komputerowy umożliwiający ich
wydruk;

5) pieczątkę z nazwą i adresem kantoru oraz pieczątki imienne kasjerów;
6) oryginalny, wydawany przez Narodowy Bank Polski, zaktualizowany album zagranicznych

znaków pieniężnych, jeżeli przedmiotem działalności kantorowej jest kupno i sprzedaż walut
obcych lub pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży;

7) ekspozycję bieżących komunikatów Narodowego Banku Polskiego, zawierających informacje
o walutach będących przedmiotem obrotu.

                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Projekt
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§ 3. Przedsiębiorca, prowadząc ewidencję operacji powodujących zmianę stanu wartości
dewizowych i waluty polskiej, powinien, oprócz wymogów określonych w art.14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 27 lipca 2002r.  Prawo dewizowe, zwanej dalej ”ustawą”, zapewniać w każdym
momencie możliwość ustalenia aktualnego stanu kasy w poszczególnych wartościach.

§ 4. 1. Ewidencja, o której mowa w § 3, obejmuje:
1) datę przeprowadzenia transakcji;
2) określenie rodzaju transakcji ( kupno-sprzedaż - dekretacja księgowa );
3) nazwę i ilość wartości będących przedmiotem transakcji;
4) cenę ( kurs waluty ) i równowartość transakcji w złotych.

2. Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji.

§ 5. 1. W przypadku obrotu walutą obcą dowody kupna i sprzedaży, o których mowa w
art.14 ust. 1 pkt 3 ustawy, powinny zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę ( firmę ) przedsiębiorcy lub innego podmiotu

dokonującego transakcji;
2) miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego

podmiotu dokonującego transakcji;
3) cechy dokumentu tożsamości osoby przeprowadzającej transakcję;
4) nazwę lub symbol oraz kwotę sprzedanych ( skupionych ) walut obcych;
5) kurs waluty i równowartość transakcji w złotych;
6) pieczątkę z oznaczeniem kantoru;
7) datę zawarcia transakcji i wystawienia dowodu;
8) pieczątkę imienną i podpis kasjera.

2. W przypadku obrotu złotem dewizowym lub platyną dewizową dowód ich kupna lub
sprzedaży powinien zawierać nazwę i ilość skupionych lub sprzedanych wartości dewizowych,
jednostkową cenę i równowartość transakcji w złotych oraz oznaczenia określone w ust. 1 pkt 6 -
8.

3. Jeżeli  dowód  kupna  lub  sprzedaży  ma   być   wystawiony   na   okaziciela  nie
zamieszcza się w nim danych określonych w ust.1 pkt 1 - 3.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów

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

                                           

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia 3 września 2002r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia
działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów
kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności kantorowej ( Dz. U. Nr 154, poz. 1274 ).
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W projekcie ustaw Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz
o zmianie niektórych ustaw przewidziano m.in. nowelizację ustawy Prawo dewizowe w zakresie
dotyczącym działalności kantorowej. Natomiast w ramach tej nowelizacje przewidziano m.in.
zmianę zakresu i treści delegacji do wydania rozporządzenia wykonawczego dotyczącego
działalności kantorowej. Nowe rozporządzenie w tej sprawie, zgodnie z nową delegacją, powinno
określać niezbędne wyposażenie lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności
kantorowej oraz sposób prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży
wartości dewizowych będących przedmiotem obrotu w kantorze.
W stosunku do poprzedniego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2002r. w
sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej,
szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży
wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
kantorowej ( Dz. U. Nr 154, poz. 1274 ) nowe rozporządzenie nie zawiera przepisów
dotyczących:
♦ zawieszania prowadzenia działalności kantorowej, z uwagi na uregulowanie tej kwestii w

noweli ustawy Prawo dewizowe,
♦ wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej oraz sposobu

jego składania i dokonywania zmian w zezwoleniu, z uwagi na uznanie działalności
kantorowej za działalność regulowaną w rozumieniu projektowanych przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej i odejście od wymogu jej prowadzenia na podstawie zezwolenia.

W pozostałym zakresie przepisy projektowanego rozporządzenia nie odbiegają zasadniczo od
przepisów wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2002r.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla
budżetu państwa w postaci zmniejszenia dochodów bądź zwiększenia wydatków podmiotów
sektora finansów publicznych ponad wielkości wynikające z obowiązujących przepisów
prawnych, ani też skutków finansowych dla budżetu państwa.

Ocena skutków regulacji:

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo dewizowe w zakresie działalności kantorowej,
dokonywaną w ramach reformowania przepisów regulujących podejmowanie i wykonywania
działalności gospodarczej, przygotowano także zmianę zakresu i treści delegacji do wydania
rozporządzenia wykonawczego dotyczącego tej działalności. Nowe rozporządzenie będzie
określać wyposażenie lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej, a także
sposób prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

2. Zakres oceny skutków regulacji
Wejście w życie rozporządzenia nie pociągnie za sobą zwiększonych kosztów w związku z czym
nie ma potrzeby tworzenia pogłębionej analizy.

3. Skutki wprowadzenia rozporządzenia
♦ Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki sektora finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje wydatków dla sektora publicznego.
 

♦ Wpływ rozporządzenia na rynek pracy
 Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy.
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♦ Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność
gospodarki.

♦ Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków dla sytuacji regionów.
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Projekt
Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury¹)

z dnia ...............................
w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność

w zakresie prowadzenia kursów dokształcających;
2) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy

dokształcające;
3) wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru

przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające;
4) rodzaje i zakres kursów dokształcających i ich ramowy program;
5) warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich

trwania;
6) zakres i formę egzaminu;
7) wzór zaświadczenia ADR.

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący kursy dokształcające powinien posiadać:
1) warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie  kursów dokształcających, w tym:

a) pokój wykładowców o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,
b) archiwum o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2,
c) miejsce do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych,
d) zaplecze sanitarne;

2) zbiór przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w
szczególności: przepisy umowy ADR, ustawy o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy:

3) pomoce nauczania dostosowane do zakresu kursu dokształcającego.
§ 3. 1. Przedsiębiorca prowadzący kursy dokształcające przeprowadza:

1) zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30
m2, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) ćwiczenia praktyczne z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 20 osób, to powierzchnia
określona w ust. 1 pkt 1, powinna zostać zwiększona o 1 m2 – dla każdej dodatkowej osoby.

§ 4. 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców
prowadzących kursy dokształcające określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego początkowego:
1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

wszystkich klas - w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w

cysternach - w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

klasy 1 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

klasy 7 - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
§ 6.  Ustala się następujące rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:
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1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w
cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
klasy 1 –  w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;

4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
klasy 7 –  w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

§ 7.  1. Godzina lekcyjna kursów dokształcających trwa 45 minut.
2. Czas trwania kursu dokształcającego w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin

lekcyjnych.
§ 8. Ramowy program kursów dokształcających określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 9. 1. Egzamin kończący kurs dokształcający początkowy obejmuje zagadnienia, o których

mowa w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w załączniku nr 3 do
rozporządzenia.

2. Egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości
nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem, o którym mowa w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.

3. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 i  2, przeprowadza się w formie testu pisemnego.
4. Test pisemny, o którym mowa w ust. 3, zawiera pytania pochodzące z katalogu pytań

egzaminacyjnych, zatwierdzonego przez marszałka województwa.
5. Każdy z egzaminów, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się za zdany w przypadku

udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.
§ 10. Wzór zaświadczenia ADR określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury
____________
1/ Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia

.........................

Załącznik nr 1

WZÓR

..................... ......................
(miejscowość)        (data)

..............................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

............................................................
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(adres zamieszkania lub siedziba)

.......................................
(NIP)

WNIOSEK
o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcajace dla kierowców

przewożących towary niebezpieczne

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), zwanej dalej „ustawą” wnoszę o dokonanie wpisu do
rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary
niebebpieczne dla:

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

....................................................................................................................................................... (adres
zamieszkania lub adres przedsiębiorcy)

1. Jako przedsiębiorcy prowadzącego następujące kursy dokształcające kierowców pojazdów
przewożących towary niebezpieczne:
-*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
-*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
-*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
-*) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

2. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i wymagań, o których
mowa w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy.

...........................................
 (data i podpis wnioskodawcy)

________
*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2

WZÓR

....................... ..........
(miejscowość) (data)

MARSZAŁEK ........................

ZAŚWIADCZENIE
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potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy
dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Potwierdzam dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy
dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne dla:

....................................................................................................................................................................

.................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

....................................................................................................................................................................

.................
(adres zamieszkania lub siedziby)

jako przedsiębiorcy prowadzącego kursy dokształcajace w zakresie:

....................................................................................................................................................................

................
(zakres kursów dokształcajacych)

...............................
  (podpis marszałka)

Załącznik nr 3
Ramowy program kursów dokształcających

I. Kurs dokształcający początkowy:
1) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich

klas:
a) ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
b) główne rodzaje zagrożeń,
c) informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
d) działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów

zagrożeń,
e) czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (pierwsza pomoc,

bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu
ochronnego itd.),

f) oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
g) przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
h) zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
i) środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku

towarów niebezpiecznych,
j) ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
k) informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
l) układanie sztuk przesyłki;
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2) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
w cysternach:
a) zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
b) szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
c) ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania

cystern,
d) dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów (świadectwa

dopuszczenia, oznaczenie dopuszczenia pojazdu podstawowego, oznakowanie
tablicami barwy pomarańczowej, umieszczanie nalepek ostrzegawczych itd.);

3) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1:
a) specyficzne zagrożenia dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz

pirotechnicznych,
b) szczególne wymagania dotyczące ładowania razem materiałów i przedmiotów

klasy 1;
4) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7:

a) specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
b) szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem

i układania materiałów promieniotwórczych,
c) szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku

z materiałem promieniotwórczym.

II. Kurs dokształcający doskonalący:
1) kurs podstawowy:

a) nowe regulacje prawne,
b) nowe rozwiązania techniczne i merytoryczne
-    dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

2) kurs specjalistyczny:
a) nowe regulacje prawne,
b)  nowe rozwiązania techniczne i merytoryczne
-    dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klas 1 i 7 oraz przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Załącznik nr 4

Wzór zaświadczenia ADR
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Opis zaświadczenia:

- format 105 x 148 mm (po złożeniu 105 x 74 mm),
- tło koloru pomarańczowego, napisy w kolorze czarnym,
- papier ze znakami wodnymi,
- blankiet posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie,
- seria i numer (niepowtarzalny i ciągły) blankietu drukowany farbą koloru czarnego aktywną
  w ultrafiolecie na zielono.
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Uzasadnienie

Rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28
pażdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671),
zmienionego przez art. 44 projektu ustawy z dnia ..... wprowadzającej ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr ...., poz. ....). Zmiana brzmienia art. 18 ust. 2 ustawy polega na
wprowadzeniu pojęcia „przedsiębiorcy prowadzącego działalność w  zakresie kursów
dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne”, wykreśleniu
wzorów zezwoleń oraz dodaniu nowego punktu 1a, dotyczącego wzoru wniosku o wpis do rejestru
przedsiębiorców i wzoru zaświadczenia potwierdzającego powyższy wpis. Przedmiotowe
rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców, o których mowa,
rodzaje i  zakres kursów dokształcających, ich ramowy program, warunki przeprowadzania oraz
minimalny czas ich trwania. Ponadto  rozporządzenie wprowadza nowy wzór wniosku i zaświadczenia
o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzących kursy.

Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia są zgodne z postanowieniami ratyfikowanej
przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.  (Dz.
U. z 1975 r. Nr 35, poz. 189 i 190, z 1977 r. Nr 36, poz. 157, z 1978 r. Nr 31, poz. 134, z 1981 r. Nr
32, poz. 180, z 1982 r. Nr 38, poz. 249, z 1986 r. Nr 14, poz. 81, z 1990 r. Nr 84, poz. 490, z 1993 r.
Nr 61, poz. 293, z 1995 r. Nr 50, poz. 270, z 1997 r. Nr 59, poz. 367 i z 1999 r. Nr 30, poz. 287, z
2002 r. Nr 194, poz. 1629 oraz  z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 i 2014).
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa.
Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje
Projektowane rozporządzenie dotyczy kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie prowadzenia kursów
dokształcających dla tych kierowców oraz marszałków województw sprawujących nadzór nad
szkoleniem i egzaminowaniem w tym zakresie.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Rozwiązania zawarte w projekcie są zgodne z ratyfikowaną przez Polskę Umową europejską
dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przepisy tej
umowy były przedmiotem uzgodnień z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
producentów, nadawców i przewoźników towarów niebezpiecznych, a także instytucji
nadzorujących taki przewóz.

3. Wpływ regulacji na:
a) sektor finansów publicznych
Wdrożenie projektu nie będzie skutkować dodatkowymi wydatkami dla budżetu państwa
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zadania marszałka województwa realizowane są
już obecnie (jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).
b) rynek pracy
Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na rynek pracy.
c) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i
zewnętrzną gospodarki.
d) sytuację i rozwój regionalny
Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

4. Korzyści społeczne
Wejście w życie rozporządzenia powinno przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w
transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, a tym samym do uniknięcia znacznych kosztów
społecznych i materialnych wynikających ze skutków ewentualnych wypadków.



Projekt

                                                          ROZPORZĄDZENIE
  RADY MINISTRÓW

                                                              z dnia   ..............................

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników
składek

         Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych ( Dz.U. Nr 137, poz. 887, z poźn.zm.1))  zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek ( Dz. U. Nr
164, poz. 1165) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 uchyla się ust. 3;
2) uchyla się § 5.

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

                                                          
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676,  Nr 155, poz. 1287,  Nr 169, poz. 1387,Nr 199,poz.1673, Nr 200, poz. 1679 i  Nr  241, poz. 2074 oraz  z
2003 r. Nr 56, poz.  498  i  Nr  65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr
190, poz. 1869, Nr 210, poz. 2037, Nr  223, poz.  2217 i Nr 228, poz. 2255.
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UZASADNIENIE

W związku  z projektowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i zapisanymi

w niej rozwiązaniami dotyczącymi kontroli przedsiębiorców  zaszła potrzeba

dostosowania  przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych ( Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn.zm.),  w części  dotyczącej kontroli

płatników składek.

W projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności

gospodarczej zaproponowano wprowadzenie do ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych zmian polegających. na określeniu , co powinno zawierać upoważnienie do

przeprowadzenia kontroli, w sposób zgodny z projektowaną ustawą o swobodzie

działalności gospodarczej.

Aktualnie materia ta regulowana jest w § 3 ust. 3 i w § 5  zmienianego  rozporządzenia.

Stad też konieczność wprowadzenia do niego  zmian polegających na uchyleniu tych

przepisów.

02/23zb


