Data publikacji: 17-02-2010

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 16 lutego 2010 r.

Druk nr 774 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 12 lutego 2010 r.
ustawie o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Senatu dnia 16 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2010 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 o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego
2010 r. ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do
jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. a – c otrzymują brzmienie:
"a) osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, z innego państwa członkowskiego, nieprowadzącą
działalności gospodarczej, która czasowo oferuje lub świadczy usługę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność
gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę,
c) osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadzącą działalności gospodarczej,
oferującą lub świadczącą usługę;",
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej z państwa członkowskiego, korzystającą lub
zamierzającą skorzystać z usługi świadczonej przez usługodawcę;",
c) w pkt 7 wyraz "podlegająca" zastępuje się wyrazem "podlegającą";
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2)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 19 skreśla się wyrazy "na świadczeniu";

3)

w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.

Na wniosek usługobiorcy usługodawca jest obowiązany udostępnić informacje
o prowadzonej działalności związanej

bezpośrednio

z oferowaną usługą,

o spółkach, w których uczestniczy, które są bezpośrednio powiązane ze
świadczoną usługą oraz o środkach podjętych w celu uniknięcia konfliktu
interesów.";

4)

w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, usługodawca podaje także w dokumentach
zawierających opis oferowanych przez niego usług.";

5)

w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) firmę, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania i głównego miejsca
wykonywania działalności;";

6)

w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "przedsiębiorca" dodaje się wyrazy "albo numer
w ewidencji działalności gospodarczej";

7)

w art. 12 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz "zobowiązane" zastępuje się wyrazem
"obowiązane";

8)

w art. 12 w ust. 2 po wyrazie "zasadach" dodaje się wyrazy ", jak właściwym organom
krajowym";

9)

w art. 19 po wyrazie "realizacji" dodaje się wyrazy ", mając na względzie zapewnienie
właściwej realizacji swobody świadczenia usług";

10)

w art. 20 wyrazy "wymaganych dla wykonywanej przez niego działalności usługowej
albo podaje dane" zastępuje się wyrazami ", o których mowa w art. 7 i art. 10, albo
podaje informacje";
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11)

w art. 25 w pkt 1, w ust. 3 wyraz "jednostkę" zastępuje się wyrazem "jednostką";

12)

w art. 27 w pkt 1, w art. 11 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2";

13)

w art. 28 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "EFTA – EOG" zastępuje się wyrazami
"członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym";

14)

w art. 31 w pkt 9 w lit. a, w ust. 2 wyraz "zawodowych" zastępuje się wyrazem
"zawodowej";

15)

w art. 31 w pkt 11:
a) w ust. 3a wyraz "daty" zastępuje się wyrazem "dnia",
b) w ust. 3b wyraz "daty" zastępuje się wyrazem "dnia" oraz wyraz "dacie" zastępuje się
wyrazem "dniu";

16)

w art. 31 w pkt 11, w ust. 3c wyraz "Komisji" zastępuje się wyrazami "Państwowej
Komisji Kwalifikacyjnej";

17)

w art. 31 skreśla się pkt 13;

18)

w art. 31 w pkt 14 po wyrazie "uprawnień" dodaje się wyrazy "i licencji";

19)

w art. 33 w pkt 2 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.
1095, z późn. zm.)";

20)

w art. 34, w ust. 1a po wyrazie "oraz" dodaje się wyraz "wytwarzania";

21)

w art. 35 w pkt 1, w art. 5 w ust. 2 wyrazy "podmioty wymienione w art. 3" zastępuje się
wyrazami "rzecznicy patentowi";
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w art. 38 w pkt 2, w art. 16a w ust. 2 w pkt 1 wyraz "miejsce" zastępuje się wyrazami
"adres miejsca";

23)

w art. 38 w pkt 2, w art. 16a w ust. 2 w pkt 2 wyraz ", faksu," zastępuje się wyrazami
"i faksu oraz adres";

24)

w art. 40 w pkt 2:
a) w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach "pkt 1" dodaje się dwukropek, pozostałą
treść oznacza się jako tiret drugie i dodaje się tiret pierwsze w brzmieniu:
"- lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) radcowie prawni, lub",",
b) w lit. b w zdaniu wstępnym po wyrazach "pkt 2" dodaje się dwukropek, pozostałą
treść oznacza się jako tiret drugie i dodaje się tiret pierwsze w brzmieniu:
"- lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) radcowie prawni, lub",";

25)

w art. 41 w pkt 1, w ust. 6 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3 i 4" i dodaje się
zdanie drugie w brzmieniu:
"Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.";

26)

w art. 41 w pkt 9 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 po wyrazie "albo" dodaje się wyrazy
"adres miejsca zamieszkania i";

27)

w art. 43 w pkt 11, w art. 75a:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
podmiotu;",
b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
podmiotu;";

28)

w art. 43 w pkt 11, w art. 75a w ust. 7 wyraz "jednostki" zastępuje się wyrazami
"podmioty";
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29)

w art. 46 w pkt 11, w art. 22c:
a) w ust. 5 skreśla się wyrazy ", lub osobistej uczciwości przedsiębiorcy bądź jego
personelu",
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Właściwy organ nie daje gwarancji uczciwości przedsiębiorcy i jego
pracowników.";

30)

w art. 46 w pkt 11, w art. 22f po wyrazach "zadania punktu kontaktowego" dodaje się
wyrazy "oraz konieczność zapewnienia właściwego przepływu danych i informacji
pomiędzy tymi organami";

31)

w art. 47, w art. 8a:
a) w pkt 1 wyrazy "art. 19 - 21 oraz art. 21a" zastępuje się wyrazami "art. 19 - 21a",
b) w pkt 2 wyrazy "art. 19 - 21 lub art. 21a" zastępuje się wyrazami "art. 19 - 21a";

32)

w art. 49 użyte dwukrotnie wyrazy ", art. 186 ust. 4 i art. 197 pkt 1 – 6" zastępuje się
wyrazami "i art. 186 ust. 4";

33)

w art. 52 skreśla się wyrazy "pkt 2 – 5";

34)

w art. 57 skreśla się wyrazy ", z wyjątkiem art. 175 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 31
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od
dnia ogłoszenia".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

