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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 9 marca 2011 r.

Druk nr 1124 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lutego 2011 r.
ustawie – Prawo probiercze

Marszałek Senatu dnia 1 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 marca 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy – Prawo probiercze

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lutego
2011 r. ustawy – Prawo probiercze, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) odznaczeń i orderów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.) oraz odznak
honorowych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978
r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) przez organy
władzy publicznej;";

2)

w art. 11 w pkt 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "na częściach wyrobu z metalu
szlachetnego wykonanych z metali nieszlachetnych" zastępuje się wyrazami "na
częściach wchodzących w skład wyrobu z metalu szlachetnego, wykonanych z metali
nieszlachetnych";

3)

w art. 27 w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", niezależnie od źródła ich pochodzenia";

4)

w art. 31 w ust. 2 skreśla się wyrazy "i kontrolę”;

5)

w art. 35 w ust. 3 wyrazy "w wyniku przeprowadzonych czynności w ramach nadzoru lub
kontroli" zastępuje się wyrazami "w wyniku przeprowadzonych ramach nadzoru

-2czynności";

6)

w art. 40 skreśla się ust. 1, 2 i 4;

7)

w art. 46 w pkt 2 po wyrazie "dokumentów" dodaje się wyrazy "lub innych dowodów";

8)

w art. 47 wyrazy "art. 6 ust. 2 i 3, art. 8 lub art. 19 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 6
ust. 2 i 3, art. 8, art. 18 ust. 2 lub art. 19 ust. 1 i 5".
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