
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.

o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

(druk nr 1119)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

[Art. 220.
§ 1.  Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów

lub stanu prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu,
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których

organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne,

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w
przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych
(dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony zaświadczenia na potwierdzenie
faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający
urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.]

<Art. 220.
§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu,
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do

których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne,
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c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach
określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów
urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika
postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego
potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo
oświadczenia.>

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. – PRAWO SPÓŁDZIELCZE (Dz. U. z 2003 r. Nr 188,

poz. 1848, z późn. zm.)

Art. 16.
§ 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być

złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do
spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce
zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość
zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie
przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie.

§ 2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych
zawartych w deklaracji.

§ 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym
spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci
wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

<Art. 16a.
Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem
spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest
więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do
udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli
deklarację przystąpienia do spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w
poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni
wymogom określonym w statucie.>

[Art. 36.
§ 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
§ 2. Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa

stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może
zastępować więcej niż jednego członka.

§ 2a.  Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy
eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania
głosu.

§ 3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut
spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną
zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.

§ 4. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele
Krajowej Rady Spółdzielczej.]

<Art. 36.
§ 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
§ 2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut

spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać
inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.

§ 3. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli
ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami
spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu
pełnomocnika.

§ 4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do
protokołu walnego zgromadzenia.

§ 5. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym
zgromadzeniu. Nie dotyczy to spółdzielni liczących nie więcej niż dziesięciu
członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 6. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko
jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej
umowy o pracę.

§ 7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy
eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do
zabierania głosu.

§ 8. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.>

Art. 201.
§ 1. Statut może przewidywać zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków nie na

podstawie spółdzielczej umowy o pracę, lecz na podstawie umowy o pracę nakładczą,
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności
spółdzielni. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę między tych
członków, z uwzględnieniem ich kwalifikacji.

<§1a. Statut może przewidywać także zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków
na podstawie umowy o pracę.>
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[§ 2. Do członków spółdzielni, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 182 § 1, 2 i 4, art. 183 oraz art. 186 § 1.]

<§ 2. Do członków spółdzielni, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 182 § 1, 2 i 4, art. 183 oraz art. 186 § 1.>

<Dział VI
Przekształcenia spółdzielni pracy

Art. 203e.
Użyte w niniejszym dziale określenia oznaczają:

1) spółka handlowa – spółkę w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn.
zm.);

2) członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu – członka spółdzielni,
który złożył oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej;

3) rejestr – rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn.
zm.);

4) umowa spółki, udziały i wspólnicy – odpowiednio statut, akcje i akcjonariuszy.
Art. 203f.

Spółdzielnia pracy może być przekształcona w spółkę handlową (spółkę przekształconą).
Art. 203g.

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową następuje z chwilą wpisu spółki
przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z
urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię.

Art. 203h.
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni.
§ 2. Spółka przekształcona pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji

oraz ulg, które przysługiwały spółdzielni przed jej przekształceniem, chyba że
ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowią inaczej.

§ 3. Członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem
przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

§ 4. W dniu przekształcenia spółdzielni pracy spółdzielcze umowy o pracę zawarte z
członkami spółdzielni stają się umowami o pracę na czas nieokreślony.

§ 5. Spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok
nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia
przekształcenia.

Art. 203i.
Do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu spółek handlowych o spółkach handlowych dotyczące powstania
spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Art. 203j. Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową wymaga:
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1) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni wszczynającej proces
przekształcenia w spółkę;

2) przygotowania planu przekształcenia;
3) zbadania planu przekształcenia i sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta

wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
4) zawiadomienia członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały o

przekształceniu spółdzielni w spółkę;
5) podjęcia uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni o

przekształceniu spółdzielni w spółkę;
6) wezwania członków spółdzielni do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w

spółce przekształconej;
7) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia

wspólników prowadzących sprawy tej spółki lub reprezentujących ją na
zewnątrz;

8) zawarcia umowy spółki przekształconej albo podpisania statutu spółki
przekształconej;

9) wpisu spółki przekształconej do rejestru i wykreślenia z rejestru spółdzielni.
Art. 203k.

§ 1. Proces przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową rozpoczyna się wraz z
podjęciem uchwały, o której mowa w art. 203j pkt 1. Uchwała ta wymaga
większości 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

§ 2. W uchwale o wszczęciu procesu przekształcenia w spółkę handlową określa się typ
spółki, w którą ma zostać przekształcona spółdzielnia pracy.

Art. 203l.
§ 1. Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółdzielni pracy w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.
§ 2. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółdzielni na określony dzień w
miesiącu poprzedzającym przedłożenie członkom spółdzielni planu
przekształcenia;

2) zwięzłe przedstawienie motywów przekształcenia;
3) określenie wartości udziałów przekształconej spółki i ilości udziałów w

przekształcanej spółce przypadającej na jeden udział członkowski w
spółdzielni na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 3 pkt
4.

§ 3. Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółdzielni w spółkę handlową;
2) projekt umowy spółki przekształconej;
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółdzielni;
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4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o
którym mowa w § 2 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim
samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Art. 203m.
§ 1. Niezwłocznie po sporządzeniu planu przekształcenia zarząd spółdzielni pracy

przekazuje plan biegłemu rewidentowi.
§ 2. Biegły rewident bada plan przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności i

sporządza opinię najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania planu
przekształcenia od zarządu spółdzielni pracy.

§ 3. Biegły rewident może żądać od zarządu spółdzielni pracy przedłożenia
dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Art. 203n.
§ 1. Zarząd spółdzielni pracy zawiadamia członków spółdzielni o zamiarze podjęcia

uchwały o przekształceniu spółdzielni dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż
dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej
uchwały. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się od
dnia pierwszego zawiadomienia.

§ 2. Zawiadomienia, o których mowa w § 1, powinny zawierać istotne elementy planu
przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz
termin, w których członkowie spółdzielni mogą zapoznać się z pełną treścią planu
przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. Termin, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem
podjęcia uchwały o przekształceniu.

§ 3. Do zawiadomień, o których mowa w § 1, dołącza się projekt uchwały o
przekształceniu oraz projekt umowy albo statutu spółki przekształconej; nie
dotyczy to przypadku, w którym zawiadomienie jest ogłaszane.

Art. 203o.
§ 1. Uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni pracy o przekształceniu, o

której mowa w art. 203j pkt 5, wymaga większości 3/4 głosów oddanych w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 2. Uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni pracy o przekształceniu
zawiera co najmniej:

1) określenie typu spółki, w którą spółdzielnia zostaje przekształcona;
2) określenie wysokości kwoty przeznaczonej na wypłaty dla członków spółdzielni

nieuczestniczących w spółce przekształconej, która jest ustalana
proporcjonalnie do udziałów przysługujących tym członkom i nie może
przekroczyć 10 % wartości bilansowej spółdzielni określonej w planie
przekształcenia;

3) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających
reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę
osobową, albo nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w
przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową;

4) zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej;



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5) określenie wysokości kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w
spółkę kapitałową, albo wysokości sumy komandytowej, w przypadku
przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartości nominalnej akcji, w
przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną.

Art. 203p.
Spółdzielnia pracy wzywa swoich członków do złożenia, w sposób wskazany w statucie,
oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, w terminie miesiąca od dnia
podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni w spółkę handlową. Oświadczenie o
uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Art. 203q.
Bez zbędnej zwłoki, po upływie terminu do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w
spółce przekształconej, należy zawrzeć umowę albo podpisać statut spółki
przekształconej. Miejsce i termin zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki
przekształconej określa zarząd spółdzielni pracy oraz zawiadamia o tym członków
spółdzielni, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Art. 203r.
Wniosek o wpis spółki przekształconej do rejestru oraz wniosek o ogłoszenie
przekształcenia składają wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej albo
wszyscy wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki przekształconej.

Art. 203s.
§ 1. Wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w

przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z
podziału nadwyżki bilansowej, stają się w dniu przekształcenia wkładami
wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej
spółki kapitałowej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika do przekształconej
spółki osobowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz
wartości nominalnej udziału w spółce kapitałowej.

§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że członkowie spółdzielni pracy, którzy
przystąpili do spółki, mogą wnosić także inne wkłady niż przewidziane w § 1.

§ 3. Umowa spółki może przewidywać, że założycielami spółki przekształconej mogą
być osoby niebędące członkami spółdzielni przekształcanej.

Art. 203t.
Zawiadomienia i wezwania członków spółdzielni pracy należy dokonać w sposób
przewidziany w statucie spółdzielni dla zwoływania walnych zgromadzeń.

Art. 203u.
§ 1. Do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni, o których mowa w art.

203j pkt 1 i 5, stosuje się odpowiednio art. 42 § 4–9. Nie można zaskarżyć uchwały
jedynie na podstawie, o której mowa w § 4.

§ 2. Powództwo o uchylenie uchwały, o której mowa w art. 203j pkt 1 i 5, lub
powództwo o stwierdzenie jej nieważności, należy wnieść w terminie miesiąca od
dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech
miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
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§ 3. Jeżeli prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały lub uchylający
uchwałę, o której mowa w art. 203j pkt 1, został wydany po podjęciu uchwały
wskazanej w art. 203j pkt 5, nie wpływa on na ważność tej drugiej uchwały i nie
powoduje konieczności ponownego wszczęcia procedury przekształcenia.

§ 4. W przypadku gdy członek spółdzielni pracy ma zastrzeżenia co do rzetelności
wyceny wartości wpisowego i wpłaconych przez niego udziałów członkowskich
oraz udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej przyjętej w planie
przekształcenia, może zgłosić najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o
przekształceniu, żądanie ponownej wyceny udziałów członkowskich z podziału
nadwyżki bilansowej, o których mowa w art. 203s § 1.

§ 5. Jeżeli spółdzielnia pracy nie uwzględni żądania, o którym mowa w § 4, w terminie
dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia, członek spółdzielni ma prawo wnieść
powództwo o ustalenie wartości udziałów członkowskich z podziału nadwyżki
bilansowej. Powództwo to nie stanowi przeszkody w rejestracji przekształcenia.

Art. 203w.
§ 1. Członkowi spółdzielni pracy, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w

spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej
wysokości wniesionego do spółdzielni wpisowego, wpłaconego udziału
członkowskiego oraz udziału członkowskiego z podziału nadwyżki bilansowej,
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

§ 2. Spółka przekształcona dokonuje wypłaty, o której mowa w § 1, nie później niż w
terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia.

§ 3. Roszczenie, o którym mowa w § 1, przedawnia się po upływie trzech lat od dnia
przekształcenia.

§ 4. Członek spółdzielni, o którym mowa w § 1, może zgłosić, najpóźniej w dniu
podjęcia uchwały o przekształceniu, żądanie ponownej wyceny wartości jego
udziału członkowskiego z podziału nadwyżki bilansowej ustalonej zgodnie ze
sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Przepisy
art. 203u § 1 zdanie drugie oraz § 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 203x.
§ 1. W przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę komandytową albo spółkę

komandytowo-akcyjną, uchwała o przekształceniu spółdzielni w spółkę wymaga,
oprócz uzyskania większości określonej w art. 203o § 1, zgody osób, które w spółce
przekształconej mają być komplementariuszami. Pozostali członkowie spółdzielni
uczestniczący w przekształceniu stają się komandytariuszami albo
akcjonariuszami spółki przekształconej.

§ 2. Zgoda, o której mowa w § 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w
terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni pracy w
spółkę handlową.>
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USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2009 r. Nr 146,

poz. 1188, z późn. zm.)

Art. 75c.
1. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o
egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności:

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację
adwokacką, zwanego dalej "zgłoszeniem";

2) właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby;
3) termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
4) wysokość opłaty za egzamin wstępny, o której mowa w art. 75d ust. 1.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać:
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys;
[4) oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną notarialnie kopię

oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;]

<4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie
o zdaniu egzaminu magisterskiego;>

[5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia;]

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;
7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów

osobistych.
[2a. Zamiast oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie

kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu
magisterskiego można również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał
wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów
prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w
siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu
wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie
kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu
magisterskiego.]

<2a. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie,
z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki
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przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin
egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego
takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie
później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których
mowa w ust. 2 pkt 4.>

3. Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni przed dniem
rozpoczęcia egzaminu wstępnego do komisji kwalifikacyjnej. Termin do złożenia
zgłoszenia nie podlega przywróceniu.

4. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w ust. 2, przewodniczący
komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w
trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Jeżeli kandydat nie uzupełni braków formalnych zgłoszenia zgodnie z ust. 4 lub nie spełni
warunku, o którym mowa w ust. 2a, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O
pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej
orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem
odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli
zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie
przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę
rozpoznać na nowo.

6. W wypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
przewodniczący komisji kwalifikacynej wzywa go w trybie określonym w ust. 4, do
uiszczenia opłaty w terminie 7 dni.

7. Jeżeli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie uiścił opłaty za udział w
egzaminie wstępnym, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o
zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra
Sprawiedliwości.

8. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3, przewodniczący
komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału
w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra
Sprawiedliwości.

9. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego przewodniczący komisji
kwalifikacyjnej zawiadamia kandydata, który został zakwalifikowany do udziału w
egzaminie wstępnym, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni
przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

Art. 78a.
1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z

Naczelną Radą Adwokacką zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w
Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie adwokackim, w którym podaje
w szczególności:

1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, zwanego dalej
"wnioskiem";

2) właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby;
3) termin przeprowadzenia każdej części egzaminu adwokackiego;
4) wysokość opłaty za egzamin adwokacki.
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2. Aplikanci adwokaccy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze
właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką. Osoby
uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają
wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady
adwokackiej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania. Okręgowe rady
adwokackie każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji, przekazują
właściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości listę
osób, które odbyły aplikację adwokacką.

3. Osoby, które odbyły aplikację adwokacką, dołączają do wniosku zaświadczenie o
odbyciu aplikacji adwokackiej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin
adwokacki.

4. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji
dołączają do wniosku odpowiednio:

1) kwestionariusz osobowy;
2) życiorys;
3) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
[4) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej

Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo poświadczoną
notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu;]

<4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;>

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w
art. 66 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza
sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania
wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze
świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie
umów cywilnoprawnych w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce
cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub
kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o
których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach
organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych
urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu;

8) dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub
notarialnego;

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

[10) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;]

11) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki;
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12) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.

5. Osoby, o których mowa w:
1) ust. 3 - składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni,
2) ust. 4 - składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni

- przed dniem rozpoczęcia egzaminu adwokackiego. Przepisy art. 75c ust. 4-9 stosuje się
odpowiednio.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 10,

poz. 65, z późn. zm.)

Art. 333.
1. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w
ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z późn. zm.), zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", ogłoszenie o
egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności:

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację
radcowską, zwanego dalej "zgłoszeniem";

2) właściwość miejscową każdej z komisji kwalifikacyjnych i adres jej siedziby;
3) termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
4) wysokość opłaty za egzamin wstępny, o której mowa w art. 334 ust. 1.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać:
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys;
[4) oryginał albo urzędowy odpis dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię

oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;]

<4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie
o zdaniu egzaminu magisterskiego;>

[5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia;]

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;
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7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.

[2a. Zamiast oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie
kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu
magisterskiego można również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał
wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów
prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w
siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu
wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie
kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu
magisterskiego.]

<2a. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, można złożyć
zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył
praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma
wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji
kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4.>

3. Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni przed dniem
rozpoczęcia egzaminu wstępnego do komisji kwalifikacyjnej. Termin do złożenia
zgłoszenia nie podlega przywróceniu.

4. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w ust. 2, przewodniczący
komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w
trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Jeżeli kandydat nie uzupełni braków formalnych zgłoszenia zgodnie z ust. 4 lub nie spełni
warunku, o którym mowa w ust. 2a, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O
pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej
orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem
odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli
zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie
przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę
rozpoznać na nowo.

6. W wypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa go w trybie określonym w ust. 4, do
uiszczenia opłaty w terminie 7 dni.

7. Jeżeli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie uiścił opłaty za udział w
egzaminie wstępnym, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o
zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra
Sprawiedliwości.

8. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3, przewodniczący
komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału
w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra
Sprawiedliwości.
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9. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego przewodniczący komisji
kwalifikacyjnej zawiadamia kandydata, który został zakwalifikowany do udziału w
egzaminie wstępnym, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni
przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

Art. 362.
1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z

Krajową Radą Radców Prawnych zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w
Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie radcowskim, w którym podaje
w szczególności:

1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, zwanego dalej
"wnioskiem";

2) właściwość miejscową każdej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby, termin
przeprowadzenia każdej części egzaminu radcowskiego;

3) wysokość opłaty za egzamin radcowski.
2. Aplikanci radcowscy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze

właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską.
Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji
składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej
izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania. Rady
okręgowych izb radców prawnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia
aplikacji, przekazują właściwej terytorialnie komisji egzaminacyjnej oraz Ministrowi
Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację radcowską.

3. Osoby, które odbyły aplikację radcowską, dołączają do wniosku zaświadczenie o odbyciu
aplikacji radcowskiej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

4. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji
dołączają do wniosku odpowiednio:

1) kwestionariusz osobowy;
2) życiorys;
3) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
[4) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej

Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo poświadczoną
notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu;]

<4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych
studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;>

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w
art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza
sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania
wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze
świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata na podstawie
umów cywilnoprawnych w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej,
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partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub kancelarii
adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej,
komandytowej, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o
adwokaturze;

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach
organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych
urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu;

8) dokumenty zaświadczające o zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub
notarialnego;

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

[10) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;]

11) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski;
12) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów

osobistych.
5. Osoby, o których mowa w:

1) ust. 3 - składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni,
2) ust. 4 - składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni

- przed dniem rozpoczęcia egzaminu radcowskiego. Przepisy art. 333 ust. 4-9 stosuje się
odpowiednio.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I

PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)

Art. 21.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych - obszar mierzony od
granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak
krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp
oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich
przepraw;

2) promocja napojów alkoholowych - publiczną degustację napojów alkoholowych,
rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie
premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego
zachęcania do nabywania napojów alkoholowych;

3) reklama napojów alkoholowych - publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych
napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i
symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe,
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nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące
popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie
uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami
zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi;

4) sponsorowanie - bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie
działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub
podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub
innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub
usługę, w zamian za informowanie o sponsorowaniu;

5) informowanie o sponsorowaniu - prezentowanie informacji zawierającej nazwę
sponsora lub jego znak towarowy w związku ze sponsorowaniem;

[6) wydzielone stoisko - oddzielone od pozostałej powierzchni punktu sprzedaży, ciąg
handlowy lub lada, zamknięte własną kasą fiskalną, rejestrującą prowadzoną
sprzedaż;]

<6) wydzielone stoisko – oddzielone od pozostałej powierzchni punktu sprzedaży,
ciąg handlowy lub lada;>

7) obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu
dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia;

8) wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

9) sklep branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych - placówka, w której roczna
wartość sprzedaży napojów alkoholowych stanowi nie mniej niż 70 % wartości
sprzedaży ogółu towarów w tym punkcie;

10) reintegracja - reintegrację zawodową i społeczną w rozumieniu przepisów o
zatrudnieniu socjalnym.

Art. 14.
1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych i domów studenckich;

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
[4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej;]
<4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów

restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż,
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu
oraz piwa;>

5) (uchylony);
6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak

również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek
wojskowych.

1a. (uchylony).
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2. (uchylony).
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z

wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży
tych napojów.

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 %
alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w
domach wypoczynkowych.

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu
może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w
miejscach do tego wyznaczonych.

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy,
ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz
sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

7. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej, w drodze rozporządzenia, określą zasady i warunki sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze
międzynarodowej, w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w
międzynarodowych portach morskich i lotniczych.

8. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wypadki i
okoliczności, w których, uwzględniając zwyczaje międzynarodowe, dopuszczalne jest
podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych.

Art. 17.
1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek

niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił
się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.
Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do
wiadomości.

2. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą również organowi
nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do
przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.

[3. Na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, kierownik zakładu pracy lub osoba
przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić przeprowadzenie badania stanu
trzeźwości pracownika.]

<3. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na
żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika
przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Do
badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 ust. 2.>

Art. 18.
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza

miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego
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przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację
punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".

1a. (uchylony).
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku

przedsiębiorcy.
3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje

napojów alkoholowych:
1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu
pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art.
12 ust. 1 i 2.

4. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod
zarządem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych -
położonych poza obiektami wymienionymi w art. 14 ust. 1 pkt 6 - może być prowadzona
jedynie za zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, a ponadto za zgodą organów
wojskowych określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw
wewnętrznych określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia

pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
4) przedmiot działalności gospodarczej;
5) adres punktu sprzedaży;
6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
[1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru

przedsiębiorców;]
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt

sprzedaży napojów alkoholowych;
3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,

jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym;

4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o
której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

7. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub
poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;
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2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców

posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
[4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku

kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu
dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia
potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111, wydanego przez
gminę;]

<4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku
kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy
zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego
dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111 ;>

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko

przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w
zezwoleniu;

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w
stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania
zmiany;

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez
radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2;

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
7a. (uchylony).
8. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4
lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a

w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym,

na kredyt lub pod zastaw;
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów

określonych w art. 14 ust. 3 i 4;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów

alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu

sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze
sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten
punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
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4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych
źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę

odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby

odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

11. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne
wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego
cofnięciu.

12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty

w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111

ust. 7.
13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5,

może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

14. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na
podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18
% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

Art. 5a.
1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy

nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności,
podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia
jednocześnie następujące warunki:

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni
od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub
współpracy przy tej działalności;
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2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie
rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub
w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń

społecznych;
5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów

z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2.528 zł.
2. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której
prowadzenie okresowo zawieszono;

2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD).

[3. Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest
udokumentować zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć w
Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, chyba że ten rolnik lub
domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku
podatkowym.

4. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 3, rolnik lub
domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy
prowadzeniu tej działalności, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest także złożyć
Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.]

<3. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku
dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik obowiązany jest
złożyć w Kasie wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, chyba że ten
rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w
poprzednim roku podatkowym.

4. Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku
dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rolnik lub domownik prowadzący
pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest
także złożyć w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.>

5.  Niezachowanie terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest
równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej
działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

[6. Niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, jest
równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik
obowiązany był złożyć zaświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik lub domownik
zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub
okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia.]

<6. Niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4, lub
niezachowanie terminu do złożenia tego zaświadczenia albo oświadczenia, jest
równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik
obowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik
lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w
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sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia
albo oświadczenia.>

7. Terminy określone w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 mogą zostać przywrócone na wniosek
zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli ten rolnik lub domownik udowodni, że
niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

8.  Kwota podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zwana dalej "roczną kwotą graniczną",
podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy, ustawie o
prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały
uchwalone.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, roczną kwotę
graniczną, o której mowa w ust. 8.

10. Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą
prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek
prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:

1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. Za współpracującego przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa
się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia
kryteria osoby współpracującej, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych.

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,

poz. 1158, z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

[Art. 13.
Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby
zainteresowanej, wymienionej w art. 11 lub 12 § 1, oraz wskazywać lokal przewidywany do
prowadzenia kancelarii i termin jej uruchomienia. Do wniosku osoba zainteresowana
obowiązana jest dołączyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, oraz - w przypadku osoby
urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 425, z późn. zm.) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.]
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<Art. 13.
Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby
zainteresowanej, wymienionej w art. 11 lub art. 12 § 1, oraz wskazywać lokal
przewidywany do prowadzenia kancelarii i termin jej uruchomienia. Do wniosku osoba
zainteresowana jest obowiązana dołączyć – w przypadku osoby urodzonej przed dniem
1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z
późn. zm.) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.>

<Art. 13a.
Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie
zainteresowanej powołaniem na stanowisko notariusza.>

Art. 71d.
§ 1. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o
egzaminie wstępnym, w którym podaje w szczególności:

1) termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację
notarialną, zwanego dalej "zgłoszeniem";

2) adres siedziby komisji kwalifikacyjnej;
3) termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
4) wysokość opłaty za egzamin wstępny, o której mowa w art. 71e § 1.

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, powinno zawierać:
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
2) kwestionariusz osobowy;
3) życiorys;
[4) oryginał albo urzędowy odpis dyplomu albo poświadczoną notarialnie kopię

oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;]

<4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;>

[5) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia;]

6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;
7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów

osobistych.
[§ 2a. Zamiast oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie

kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu
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magisterskiego można również złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał
wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów
prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w
siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu
wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie
kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu
magisterskiego.]

<§2a. Zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z
którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki
przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin
egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego
takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie
później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których
mowa w § 2 pkt 4.>

§ 3. Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata najpóźniej 45 dni przed dniem
rozpoczęcia egzaminu wstępnego do komisji kwalifikacyjnej. Termin do złożenia
zgłoszenia nie podlega przywróceniu.

§ 4. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych określonych w § 2, przewodniczący
komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w
trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 5. Jeżeli kandydat nie uzupełni braków formalnych zgłoszenia zgodnie z § 4 lub nie spełni
warunku, o którym mowa w ust. 2a, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O
pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej
orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem
odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli
zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie
przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę
rozpoznać na nowo.

§ 6. W wypadku nieuiszczenia przez kandydata opłaty za udział w egzaminie wstępnym,
przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa go w trybie określonym w § 4, do
uiszczenia opłaty w terminie 7 dni.

§ 7.  Jeżeli kandydat pomimo wezwania, o którym mowa w § 6, nie uiścił opłaty za udział w
egzaminie wstępnym, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o
zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra
Sprawiedliwości.

§ 8. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone po terminie, o którym mowa w § 3, przewodniczący
komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do
udziału w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra
Sprawiedliwości.

§ 9. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wstępnego przewodniczący komisji
kwalifikacyjnej zawiadamia kandydata, który został zakwalifikowany do udziału w
egzaminie wstępnym, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14
dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
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Art. 74a.
§1.W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w

dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o
egzaminie notarialnym, w którym podaje w szczególności:

1) termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego, zwanego dalej
"wnioskiem";

2) adres siedziby komisji kwalifikacyjnej;
3) termin przeprowadzenia przez komisję kwalifikacyjną każdej części egzaminu

notarialnego;
4) wysokość opłaty za egzamin notarialny.

§ 2. Aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną przeprowadzaną przez radę
właściwej izby notarialnej, oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2, zamieszkałe na
terenie właściwości komisji, mogą złożyć w jej siedzibie wniosek.

§ 3. Osoby, które odbyły aplikację notarialną, dołączają do wniosku zaświadczenie o
odbyciu aplikacji notarialnej oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin
notarialny.

§ 4. Osoby, o których mowa w art. 12 § 2, dołączają do wniosku odpowiednio:
1) kwestionariusz osobowy;
2) życiorys;
[3) oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej

Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis albo poświadczoną
notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu;]

<3) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.>

4) dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych
lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego,
adwokackiego lub radcowskiego;

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, o którym mowa
w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza
sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;

6) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub
wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio
związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza na podstawie umów
cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej;

7) dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia w urzędach
organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz
tych urzędów, w tym zaświadczenie kierownika urzędu;

8) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

[9) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;]

10) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny;
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11) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
osobistych.

§ 5. Osoby, o których mowa w:
1) § 3 - składają wniosek najpóźniej w terminie 21 dni,
2) § 4 - składają wniosek najpóźniej w terminie 45 dni

- przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego. Przepisy art. 71d § 4-9 stosuje się
odpowiednio.

§ 6. Rady izb notarialnych, każdego roku, w terminie 7 dni od dnia zakończenia aplikacji,
przekazują terytorialnie właściwej komisji kwalifikacyjnej oraz Ministrowi
Sprawiedliwości listę osób, które odbyły aplikację notarialną.

Art. 79.
Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
[6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;]
<6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,

dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;>

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

[Art. 106.
Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach
zamkniętych. W tym ostatnim przypadku koperta powinna być zaopatrzona w podpis
składającego.]

<Art. 106.
§ 1. Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w

kopertach zamkniętych.
§ 2. Notariusz przyjmuje na przechowanie informatyczny nośnik danych, o którym

mowa w art. 79 pkt 6, zabezpieczony w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z
jego treścią.

§ 3. W przypadku złożenia na przechowanie w kopercie zamkniętej dokumentu lub
informatycznego nośnika danych, o którym mowa w art. 79 pkt 6, zabezpieczonego
w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią, koperta lub
zabezpieczenie powinno być zaopatrzone w podpis składającego.

§ 4. Do informatycznego nośnika danych, o którym mowa w art. 79 pkt 6, stosuje się
odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 14 lipca
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1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 673, z późn. zm.).>

Art. 107.
<§ 1.> Z przyjęcia dokumentu na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym

wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej dokument oraz wskazuje,
komu i pod jakimi warunkami dokument bądź jego odpis ma być wydany. Dokument
przyjęty na przechowanie wydaje się osobie wymienionej w protokole lub jej następcy
prawnemu.

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do informatycznego nośnika danych, o którym
mowa w art. 106.>

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn.

zm.)

Art. 27a.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a, powinien zawierać

nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy, szczegółowe określenie
przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu, ze wskazaniem:

1) proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geograficznych
naniesionych na mapę morską;

2) wielkości polskiego obszaru morskiego i okresu niezbędnego do realizacji
przedsięwzięcia;

3) charakterystycznych parametrów technicznych i szacunkowej wartości zamierzonego
przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na
ląd;

4) oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

[1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;]
<1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające

w szczególności numer tego wpisu;>
2) opis technologii planowanego przedsięwzięcia;
3) opis środowiska morskiego, które może być zagrożone przez planowane

przedsięwzięcie;
4) opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko

morskie i jego zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę;
5) opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego

przedsięwzięcia na środowisko morskie;
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6) opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych
danych o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy
gromadzeniu niezbędnych informacji;

7) projekt programu monitoringu i zarządzania procesem inwestycyjnym i
eksploatacyjnym.

<2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwoleń, o których
mowa w art. 26, a także wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 27.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Art. 22.
1.  Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów

lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów
wymienionych w art. 23.

1a. (uchylony).
1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w
rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych
kosztami uzyskania przychodu są także:

1) wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych;
2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w

przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
1d. W przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy

lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w
związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem
uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z
odrębnymi przepisami, jest:

1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
2) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie

częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń
- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt
1.



- 29 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian
za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
- na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania,
przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi
przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu
odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli
przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne;

2) wartości:
a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w

spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian
za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana cześć,

b) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w
spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu
niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c) określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo
wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego,
zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady
w spółdzielni;

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku
podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki;

4)  wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do
kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej
takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika
odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w
związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej
spółki[.]<;>

<5) przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z
ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1,
określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich
wartość nominalna z dnia objęcia – w przypadku gdy te udziały (akcje)
wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie
przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.>

1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni
objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo
wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1) nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia -
jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny
w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
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2)  przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a
ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej
jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w
spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień
zarejestrowania spółek nowo zawiązanych.

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład
niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te
powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w
rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego
przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art.
11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest
wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu
niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w
skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku
składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych;

2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych
podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych
składników.

1l.  W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania
przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o
dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

<1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania
przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej
dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg,
ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na
dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z
dnia objęcia.>

UWAGA: ust. 2-13 pominięte
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Art. 22ł.
1. Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do

odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o
komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków
albo wartości przez korzystającego za cenę ustaloną w umowach, podatnicy dokonują
odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 22h ust. 1. Stawki
amortyzacyjne, z uwzględnieniem art. 22i i 22m, ustala się w proporcji do okresu
wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.

2. W razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych
do odpłatnego korzystania na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przed upływem
okresu, na jaki została zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpisów
amortyzacyjnych od tych środków i wartości, kontynuując stosowanie zasad i stawek,
określonych w ust. 1.

3. W razie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów, o
których mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu
proporcjonalnie do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji
krótszym niż okres obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do
stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu,
w którym zmieniono umowę.

4. Od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do
używania na podstawie innych umów niż wymienione w ust. 1, odpisów
amortyzacyjnych od tych składników dokonują odpowiednio finansujący lub
korzystający na zasadach określonych w art. 22h-22k i art. 22m, z uwzględnieniem
przepisów rozdziału 4a.

5. Jeżeli umowy inne niż wymienione w ust. 1 dotyczą środków trwałych zaliczonych do
grupy 3-6 Klasyfikacji i zostały zawarte na okres co najmniej 60 miesięcy oraz zgodnie z
przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, podatnik może
stosować zasady określone w ust. 1-3.

[6. Jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje
korzystający, a nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów, o których mowa w
ust. 4 lub 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, właściciel przejmując te
składniki majątku określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 22g, przed zawarciem
pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w
art. 23a pkt 7, oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.]

<6. Jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a:
1) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający albo
2) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych

– oraz nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów, o których mowa w ust. 4
lub 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, właściciel przejmując
te składniki majątku określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 22g, przed
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zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej,
o której mowa w art. 23a pkt 7, oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.>

Art. 23b.
[1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym

okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów
korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego
okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym
rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres
co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym
nieruchomości, oraz

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług,
odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych.]

<1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w
podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w
przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w
pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 %
normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są
podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości
niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli
jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2,
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej
wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych.>

2. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku
dochodowym przysługujących na podstawie:

1) art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.),

2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym

(Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49,
poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)

Utraciła moc z dniem 1 kwietnia 2002 r. na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 1
marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253).
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- do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.
<3. W przypadku finansującego będącego spółką niemającą osobowości prawnej

ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.>

[Art. 23e.
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b ust. 1,
finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości
niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem finansującego i
odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony
tej umowy.]

<Art. 23e.
1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b

ust. 1 pkt 1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe
lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem
finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są
opłaty ustalone przez strony tej umowy.

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b
ust. 1 pkt 2, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe
lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem
finansującego są opłaty ustalone przez strony tej umowy, także wtedy, gdy
odbiegają znacznie od wartości rynkowej.>

Art. 23f.
1. Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów

korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w części
stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od

towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych;

[3) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym
okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.]

<3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest

osobą wymienioną w lit. b, albo
b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w

przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej.>

2. Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu,
ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.
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Art. 23j.
[1. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo

nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę
uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1 pkt 2 i art. 23f ust. 1
pkt 2.]

<1. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo
nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę
uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1 pkt 3 i art. 23f ust. 1
pkt 2.>

2. Do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się:
1) płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one

wyodrębnione z opłat leasingowych;
2) podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu

własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy
leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie
leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek
niezależnie od opłat za używanie;

3) kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.
3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza się do przychodów finansującego i

odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego.

[Art. 23l.
Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz
niespełniającej warunków, określonych w art. 23b ust. 1 pkt 2 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i
ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 11, 22 i 23, dla umów najmu i dzierżawy.]

<Art. 23l.
Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony,
lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 23b ust. 1 pkt 3 lub art. 23f ust. 1, lub
art. 23i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 11, art. 22 i art. 23, dla umów
najmu i dzierżawy.>

Art. 24.
1. U podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości

sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się
dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o
dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

2.  U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi
przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w
rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością
remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców)
podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych,
braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość
remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu



- 35 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt
1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych
produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica
między przychodem z odpłatnego zbycia a:

1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych
środków i wartości lub

2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego
wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono
zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

3.  (uchylony).
3a.  W razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej

osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza
się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień
wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące
dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika
majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę
wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania
przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych
oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu
udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

3b.  Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 17 lit. a, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na
nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w
jakiejkolwiek formie.

3c.  Dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w
przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego
tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do
udziałów w takiej spółce.

3d.  Dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku
otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z
takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich
odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie,
niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez
wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

3e.  Przepisy ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez
występującego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środków
pieniężnych i innych składników majątku.

<3f. Wykaz, o którym mowa w ust. 3a, sporządza się również na dzień przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.>
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4. Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy
przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania,
powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w
porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym
stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli
podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu
norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji
zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w ust. 4, stosuje się od
jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w
kolumnie 3 załącznika nr 2, z tym że w przypadku:

1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej
według wewnętrznej długości ścian;

2) upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
3) wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
4) zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie

zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych,
analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów
technologicznych;

5) hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 - od 1
sztuki zwierząt sprzedanych;

6) hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według
wewnętrznych długości krawędzi.

4b. Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w
załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej
powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

4c. Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne
uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego
rodzaju uprawy oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 4e, przy zastosowaniu właściwej dla niej
normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa,
wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

4d. Przepis ust. 4c stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

4e. W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj
prowadzonej uprawy.

5. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód)
faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji);
2)  (uchylony);
3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej;
4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach -

dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód
stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych
kapitałów (funduszy) osoby prawnej;
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5) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych
na rachunkach ilościowych;

6) w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez
udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub
dzielonych;

7) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy
podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi
zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka
nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub
nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce
dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli
podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest
wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na
objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji,
w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów
(akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

8) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku
przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień
przekształcenia.

5a. Dochodem z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym członka
pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywów tego funduszu jest różnica pomiędzy
wartością tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych według zasad wyceny aktywów
funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji.

5b. (uchylony).
5c. (uchylony).
[5d. Dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną

jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania
przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie
nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia
nabycia spadku lub darowizny.]

<5d. Dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość
prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad
kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo
art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty
ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.>

6. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli
przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich
nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rolnictwa, poczynając od roku podatkowego 2002, ogłasza w
drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w ust. 4, zmieniając je
corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji
rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
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8. W przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7,
dochód (przychód) udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej,
stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych
przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie)
udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w
momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia
udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej udziałowiec (akcjonariusz)
ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1) art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały
objęte w zamian za wkład niepieniężny;

2) art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej
zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;

3) wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej,
ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego
udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w
spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała
część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego
zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

8a.  Jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej
innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom
(akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje)
tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały
(akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej
własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości
rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której
udziały (akcje) są nabywane, albo

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której
udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom
(akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę,
pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na
miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

8b.  W przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane,
nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a
stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub
spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej
państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. (uchylony).
10. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po

różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów
wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że
każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej.
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Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku
papierów wartościowych.

11.  Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych)
przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami
poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia
(nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do
dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami
poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła
(nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby
uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem
akcji.

12. Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia
akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki
będącej emitentem akcji.

12a.  Przepisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby
uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

13. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach
określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), dochód ustala się na dzień, w
którym nastąpił zwrot pożyczonych papierów wartościowych lub miał nastąpić, zgodnie z
zawartą umową pożyczki tych papierów.

14. Dochodem, o którym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest różnica
między sumą przychodów z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych a
wydatkami poniesionymi na nabycie zwróconych papierów wartościowych.

15. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową
ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w
przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między
wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które
zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

16. Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70) nie
podlega opodatkowaniu w momencie zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje.
Dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przypadający z zamiany akcji spółki
konsolidowanej na zbyte akcje spółki konsolidującej lub zamiany prawa do ekwiwalentu
w spółce konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w
momencie uzyskania dochodu ze zbycia akcji spółki konsolidującej otrzymanych w
wyniku zamiany.

17.  Dochód z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną w
zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu
Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Inicjowanie
działalności innowacyjnej", ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym
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upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w
wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

18.  W przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów lub akcji, o których mowa w
ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust.
1a, dochód z tytułu objęcia tych udziałów lub akcji ustala się na dzień ich zbycia lub
ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania
przychodu.

Art. 30b.
1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych

instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego
zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów
(akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w
zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:
1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22
ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów
w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a
kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e <,>

<6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł >

- osiągnięta w roku podatkowym.
3. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.
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4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i
pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających
następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

5. Dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

5a. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust.
1, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te
łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą
podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak
przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

5b. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody, o
których mowa w ust. 1, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę
określoną w ust. 5a stosuje się odpowiednio.

5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w
art. 42c ust. 5 pkt 4 ze źródeł przychodów położonych:

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie
Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i
Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszczędności osób fizycznych

- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa w
pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1 oraz z ust. 5a i 5b.

6. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o
którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w
art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a
także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów
w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w
spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za
wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i
obliczyć należny podatek dochodowy.

7. Przepis art. 30a ust. 3 stosuje się odpowiednio.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz terytoriów, o
których mowa w ust. 5c pkt 2 oraz art. 30a ust. 10 pkt 2.
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USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 90n.
1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje

administracyjne.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)  wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,

nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb
społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również
przyznawane z urzędu.

[4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym

zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości
dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej.]

4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym

zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo
oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo
oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

<5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>
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6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15
października danego roku szkolnego.

7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 i Nr 34,

poz. 170)

[Art. 19a.
1. Wykonywanie planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 19, z zastrzeżeniem art.

21a, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności, zwanego dalej
"zezwoleniem". Decyzję w sprawie wydania zezwolenia, odmowy wydania, zmiany i
cofnięcia zezwolenia wydaje minister właściwy do spraw środowiska.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy, a w

miarę potrzeby adres zakładu wnioskodawcy;
2) numer REGON i NIP albo inny numer identyfikacyjny;
3) wskazanie miejsca świadczonych usług;
4) określenie zakresu świadczonych usług;
5) informacje o stanie zatrudnienia;
6) wykaz osób wykonujących i nadzorujących prace urządzeniowe wraz z informacją o

ich kwalifikacjach, stażu pracy oraz zakresie wykonywanych czynności;
7) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do prawidłowego i terminowego

wykonywania planów urządzenia lasu, który ma do dyspozycji wnioskodawca.
3. Zezwolenie określa:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę oraz adres
otrzymującego zezwolenie;

2) przedmiot i obszar świadczonych usług;
3) minimalny stan zatrudnienia i wyposażenia w sprzęt;
4) numer zezwolenia oraz datę jego wydania.

4. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach określa się termin ważności decyzji.

5. Zmiana danych wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, wymaga niezwłocznego
zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska.

6. Zezwolenie cofa się, gdy podmiot nie spełnia warunków określonych w zezwoleniu.
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7. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w przepisach
o opłacie skarbowej.

8. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr zezwoleń zawierający
informacje o wnioskach i decyzjach w sprawach zezwoleń. Dane zawarte w rejestrze są
jawne.

Art. 19b.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 19a, stosuje się
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593).]

<Art. 19c.
Wykonywanie planów urządzenia lasu może być prowadzone przez przedsiębiorcę, w
tym usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278),
który dysponuje wyposażeniem technicznym oraz zatrudnia osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego sporządzania
planów urządzenia lasu.>

[Art. 25.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3,

2) szczegółowe wymagania w sprawie spełnienia warunków udzielania zezwoleń, o
których mowa w art. 19a ust. 2, w związku z przedmiotem i zakresem świadczonych
usług, a w szczególności wymagania dotyczące doświadczenia podmiotu w
wykonywaniu planów urządzenia lasu oraz wielkość potencjału technicznego i
kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac
urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych
czynności, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia,
niezbędne dokumenty do wydania zezwolenia oraz wzór wniosku

- uwzględniając prawidłowość sporządzania dokumentacji urządzeniowej oraz przejrzystość
procedury uzyskiwania zezwoleń.]

<Art. 25.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19
ust. 3,

2) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości
potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania
prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i
wykonywanych czynności

– mając na uwadze zapewnienie terminowego i prawidłowego sporządzania planów
urządzenia lasu.>
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 15.
UWAGA: ust. 1-1t pominięte
1u.  W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub

jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty
uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie,
pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

<1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w
jednoosobową spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku
ustala się na podstawie wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku
dochodowym od osób fizycznych na dzień przekształcenia.

1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w,
przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa
się:

1) wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b,
pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych – jeżeli rzeczy te lub prawa
były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

2) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników
majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek
formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych.>

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega
opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe
ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się
w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie
przychodów.

2a.  Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi
koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w
takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w
działach specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej
produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio
przepis art. 12 ust. 5.

4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w
latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym
roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z
zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
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1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w
równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.
4b.  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku
podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie
później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli
podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia
tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani
do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody.

4c.  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do
przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b
pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

4d.  Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami,
są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego
rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku
podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów
proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

4e.  Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h,
uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na
podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie
innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy
dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów.

4f.  Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich
likwidacji.

4g.  Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn.
zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy
stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem
że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów
prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku
uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

4h.  Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz.
74, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1
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pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są
należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za
który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu
następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego
stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i
ust. 7d.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb
i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt
1-3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1,
jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art.
16g ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1
pkt 1 lit. a) i b), jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech
kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego przekroczy 10%.

5a. (skreślony).
5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu

Statystycznego w odstępach kwartalnych.
6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie
zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

7.  W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o
podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz
osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te
między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub
wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

8.  Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 3 do ustawy.

Art. 16g.
1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z

uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:
1) w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia,

1a)  w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość
przychodu określonego w art. 12 ust. 5a,

2) w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia,
3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość

rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym
przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,

4)  w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki
kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień
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wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej,

4a)  w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki
niebędącej osobą prawną:

a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli
przedmiot wkładu był amortyzowany,

b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu,
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli
przedmiot wkładu nie był amortyzowany,

c) wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub
wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego
osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany
przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z
wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez
wspólnika we własnym zakresie,

<4b) w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w
jednoosobową spółkę kapitałową:

a) wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,
b) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników

majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek
formie – jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane,>

5)  w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 10b
- ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

1a. Przepis ust. 1 pkt 4a lit. a i b stosuje się odpowiednio w przypadku składnika majątku
wnoszonego w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą
prawną przez wspólnika, który składnik ten otrzymał w następstwie likwidacji spółki
niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

2. Wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo
nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a
wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego,
przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego
korzystania albo wniesienia do spółki.

3. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z
zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i
prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku,
ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów
komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz
pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z
odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo
podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony
albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W
przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu
składników majątku.
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4. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia
środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych,
kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do
wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się:
kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i
kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i
prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka
trwałego do używania.

5. Cenę nabycia, o której mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o którym mowa w ust. 4,
koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka
trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

6.  Wartość początkową składników majątku nabytych w sposób określony w ust. 1 pkt 3-5,
wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż.

7. Wartość początkową inwestycji w obcych środkach trwałych oraz budynków i budowli
wybudowanych na obcym gruncie ustala się stosując odpowiednio ust. 3-5.

8. W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową
tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział
podatnika we własności tego składnika majątku. Art. 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

9. W razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z
zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość
początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w
wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego,
połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek
niebędących osobami prawnymi.

10. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

1) suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy,
ustalonej zgodnie z ust. 2,

2) różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących
środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku
niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

10a. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

10b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby
prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.

10c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub
wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.

11. W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub
darowizny, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości
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niematerialnych i prawnych stanowi sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od
różnicy pomiędzy wartością przychodów, o której mowa w art. 12 ust. 5,
uwzględnionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku
podatkowym, w którym nabyto to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a
wartością składników zwiększających aktywa spadkobiercy lub obdarowanego,
niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

12.  Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje się
odpowiednio art. 14.

13.  Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji,
adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i
3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na
nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia
przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków
poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację
w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości
użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania,
mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością
produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich
eksploatacji.

14. Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych,
stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy
licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od
wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo
nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie
uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

15.  (skreślony).
16.  W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub

peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po
odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a
przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną
przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy
obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

17.  Jeżeli odłączona część zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, w
miesiącu połączenia zwiększa się wartość początkową tego innego środka o różnicę, o
której mowa w ust. 16.

18.  Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot
powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego
przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we
wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

19.  Przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na
skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w
podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim
przypadku dla wyceny przejmowanego majątku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje
się odpowiednio.
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20.  W razie zmiany formy opodatkowania z podatku tonażowego na podatek dochodowy
podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9, uwzględniają odpisy amortyzacyjne
przypadające za okres opodatkowania w formie podatku tonażowego.

<21. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w
jednoosobową spółkę kapitałową, podatnicy w ewidencji, o której mowa w art. 9,
uwzględniają również odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania
osoby fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek
niebędących osobami prawnymi.>

Art. 16h.
1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

1)  od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do
ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje
zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w
którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma
odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1
nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,

2) od zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o którym
mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym dokonał wpłat zaliczek) na
budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości kontraktowej odrębnie dla
każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której mowa w niniejszym
punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego obiektu,

3) od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu
miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych
przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku,

4)  od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji
określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem
ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka
trwałego.

3.  Podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z
zastrzeżeniem ust. 5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub
część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z
uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę
amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z
uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.
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3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku
wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

3b. W przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby
prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3c. W przypadku otrzymania, w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub
wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

[3d. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 16g ust. 1 pkt 4a
lit. a.]

<3d. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 16g ust. 1
pkt 4a lit. a) oraz w pkt 4b lit. a).>

4.  Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc
albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z
uwzględnieniem art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w
którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych
odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku
podatkowego.

5.  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na
skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w
podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takim
przypadku odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątkowych
dokonuje się na zasadach określonych w art. 16i-16m.

Art. 16ł.
1.  Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do

odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o
komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków
albo wartości przez korzystającego za cenę ustaloną w umowach, podatnicy dokonują
odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 16h ust. 1. Stawki
amortyzacyjne, z uwzględnieniem art. 16i i 16m, ustala się w proporcji do okresu
wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy.

2. W razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych
do odpłatnego korzystania na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przed upływem
okresu, na jaki została zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpisów
amortyzacyjnych od tych środków i wartości, kontynuując stosowanie zasad i stawek,
określonych w ust. 1.

3. W razie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów, o
których mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu
proporcjonalnie do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji
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krótszym niż okres obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do
stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu,
w którym zmieniono umowę.

4.  Od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przekazanych do
używania na podstawie innych umów niż wymienione w ust. 1, odpisów
amortyzacyjnych od tych składników dokonują odpowiednio finansujący lub
korzystający na zasadach określonych w art. 16h-16k i art. 16m, z uwzględnieniem
przepisów rozdziału 4a.

5.  Jeżeli umowy inne niż wymienione w ust. 1, dotyczą środków trwałych zaliczonych do
grupy 3-6 Klasyfikacji i zostały zawarte na okres co najmniej 60 miesięcy oraz zgodnie z
przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, podatnik może
stosować zasady określone w ust. 1-3.

[6. Jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje
korzystający, a nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów, o których mowa w
ust. 4 lub 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, właściciel przejmując te
składniki majątku określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 16g, przed zawarciem
pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej, o której mowa w
art. 17a pkt 7, oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.]

<6. Jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a:
1) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający albo
2) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych

– oraz nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów, o których mowa w ust. 4
lub 5, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystającego własność
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, właściciel przejmując
te składniki majątku określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 16g, przed
zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszoną o spłatę wartości początkowej,
o której mowa w art. 17a pkt 7, oraz o sumę dokonanych przez siebie odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.>

Art. 17b.
[1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym

okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów
korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego
okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym
rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres
co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym
nieruchomości, oraz

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług,
odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych.]
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<1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w
podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w
przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w
pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 %
normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są
podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości
niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli
jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony,

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2,
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej
wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych.>

2. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku
dochodowym przysługujących na podstawie:

1) art. 6,
2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym

(Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49,
poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)

- do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 17f-17h.
<3. W przypadku finansującego będącego spółką niemającą osobowości prawnej

ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek.>

[Art. 17e.
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1,
finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości
niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem finansującego i
odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony
tej umowy.]

<Art. 17e.
1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b

ust. 1 pkt 1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe
lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem
finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są
opłaty ustalone przez strony tej umowy.

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b
ust. 1 pkt 2, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe
lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem
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finansującego są opłaty ustalone przez strony tej umowy, także wtedy, gdy
odbiegają znacznie od wartości rynkowej.>

Art. 17f.
1. Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów

korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części
stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od

towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych,

[3) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym
okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.]

<3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest

osobą wymienioną w lit. b), albo
b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w

przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej.>

2. Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu,
ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.

Art. 17j.
[1. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo

nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę
uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 i art. 17f ust. 1
pkt 2.]

<1. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo
nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę
uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1
pkt 2.>

2. Do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się:
1) płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one

wyodrębnione z opłat leasingowych,
2) podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu

własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy
leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie
leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek
niezależnie od opłat za używanie,

3) kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.
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3. Kaucji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza się do przychodów finansującego i
odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego.

[Art. 17l.
Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz
niespełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 2 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i
ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-16, dla umów najmu i dzierżawy.]

<Art. 17l.
Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony,
lecz niespełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 3 lub art. 17f ust. 1 lub
art. 17i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12–16, dla umów najmu i
dzierżawy.>

Art. 25.
1.  Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

1a. Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do
przedostatniego miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni
miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego
miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje
w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego
(poniesionej straty) za ten rok.

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem
ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego
a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał
roku kalendarzowego.

1c. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwartału roku
podatkowego podatnicy, o których mowa w ust. 1b, uiszczają w terminie do dnia 20
każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, z
zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za
kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne
rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia
zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.

1d. Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki
kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają
obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w
formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w
terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.
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2a.  Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej,
określone w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok
podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów,
ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosił co najmniej 50 %, mogą wpłacać
zaliczki, o których mowa w ust. 1-1c, począwszy od dnia 20 października każdego roku.

3.  Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których
dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art.
17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym
przepisie.

3a.  Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1
pkt 4a lit. a).

4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą
dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo
na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od
tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku;
przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy,
zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z
zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie
uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia.

5. Podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej
oświadczenie, że:

1) zaprzestał działalności albo
2)  jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż
określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f

– jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego
oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie
podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4.

5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony od
obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem.

5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki
komandytowo-akcyjnej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie
tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty
zawieszeniem.

5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje się, jeżeli podatnik nie później niż przed upływem 7 dni od
dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi
w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia
wykonywania tej działalności.
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5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b,
wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1-1c, 6 i 6a.

6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej
formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w
art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym
zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne
w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku
poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy
nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

6a. Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany
rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych
miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w
uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu,
przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego
zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego,
mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość
podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok
podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i
6a, są obowiązani:

1)  w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w
terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy
wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,

2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
3)  wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady

wyrażone w tych przepisach,
4)  (skreślony),
5) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

7a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że
podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w
formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej
formy wpłacania zaliczek.

8.  Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy
podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

9.  Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą
zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej
formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy
ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do
końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zaliczki są
płacone w formie uproszczonej,

2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości
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podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku
podatkowym, w którym zaliczki są płacone w formie uproszczonej,

3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym
niż wymieniony w pkt 1 i 2.

10. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w
wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w
zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio.

11. Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do
pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze
zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności
gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym
następującym bezpośrednio po:

1) pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy
ten rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo

2) drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1
- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o
korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie
do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do
złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku
za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących
bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego
podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten
płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat
podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników:
1) utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o

których mowa w art. 3 ust. 1, albo
[2) utworzonych w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości

prawnej, albo]
<2) utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą

fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki lub
spółek niemających osobowości prawnej, albo >

3) utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo
utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo
składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie
równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według
średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, przy czym wartość tych
składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo

4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne wnoszące - tytułem wkładów
niepieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby w
wyniku likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11
i 12, o ile osoby te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników,
albo
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5) którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym
mowa w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej
równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej według średniego
kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo

6) którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na
podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na
pełne etaty.

14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:
1)  zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca

likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych
latach podatkowych, albo

2) w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu
następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego
przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,
albo

3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych
osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości
stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z
ostatniego dnia w roku poprzednim, albo

4)  odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych
latach podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o
którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135);
określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego
przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika
prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę
zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.

16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1)  w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do

wpłaty należnych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się
odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w
którym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

2) w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym
korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych
w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z
tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze
zwolnienia,
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3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy,
w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego
następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty
należnego podatku, o którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki
nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia
zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to
zeznanie.

17.  Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i
na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 2005

r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)

Art. 18.
1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) (uchylony);
2) (uchylony);

2a) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
2b) określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności

gospodarczej;
2c) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma

być udzielona koncesja;
3) określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego

projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego
ubiega się wnioskodawca;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty
rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.

[2. Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez
dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
map górniczych.]

<2. Dane objęte wnioskiem określone w ust. 1 pkt 2a oraz pkt 2c–5 należy uzupełnić
dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych
sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.>

3. Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia danych
określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a
w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - danych z ewidencji
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gruntów i budynków. Organ koncesyjny może również żądać złożenia kopii wniosku
koncesyjnego wraz z załącznikami.

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. – PRAWO ŁOWIECKIE (Dz. U. z 2005 r. Nr 127,

poz. 1066, z późn. zm.)

[Art. 17.
1. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług turystycznych obejmujących:

1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) polowania za granicą
- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r.
Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788) i wymaga wpisu do rejestru polowań, zwanego dalej
"rejestrem".

2. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na
siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, zwany dalej "organem rejestrowym".]

Art. 18.
[1. Przedsiębiorca wykonujący działalność, o której mowa w art. 17 ust. 1, jest obowiązany

spełniać następujące warunki:
1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę;
2) złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania

polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten
warunek;

3) składać organowi rejestrowemu oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie
kolejnych umów, albo dokonania kolejnej blokady środków finansowych, o których
mowa w ust. 3.

2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1, jest również
niekaralność przedsiębiorcy i 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 wykonywaniem działalności albo
2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego

samorządu województwa, w wysokości 4 % rocznego przychodu z tytułu
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w art.
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17 ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy,
jednak nie mniej niż równowartość w złotych 20.000 euro obliczoną według
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana blokada
środków.]

<1. Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na
świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest obowiązany
spełniać następujące warunki:

1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez
przedsiębiorcę;

2) złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania
polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten
warunek;

3) składać właściwemu marszałkowi województwa, przed upływem terminu
obowiązywania poprzedniej umowy albo blokady środków finansowych na
rachunku bankowym, oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie
kolejnej umowy, albo dokonanie kolejnej blokady środków finansowych, o
których mowa w ust. 3.

2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, jest również
niekaralność przedsiębiorcy i osób kierujących jego działalnością za umyślne
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 wykonywaniem działalności albo
2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego

samorządu województwa, w wysokości 4 % rocznego przychodu z tytułu
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w
ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy,
jednak nie mniej niż równowartość w złotych 20 000 euro obliczona według
średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana
blokada środków.>

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wysokość
sumy gwarancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględniając zakres wykonywanej
przez przedsiębiorców działalności.

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska, 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.
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[Art. 19.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, który

powinien zawierać:
1) firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer

posiada;
2) wskazanie siedziby przedsiębiorcy i jego adresu, a w przypadku osoby fizycznej -

również jej adresu zamieszkania;
3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
4) określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem do rejestru.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru polowań są kompletne i zgodne z
prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za granicą,
określone w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) wskazanie siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - również jej

miejsca zamieszkania 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 środków
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, z wyjątkiem adresu

zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi rejestrowemu wszelkie zmiany danych,

o których mowa w art. 19 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.]

[Art. 22a.
1. Organ rejestrowy wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę

działalności objętej wpisem, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 2, niezgodne ze

stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności objętej

wpisem w wyznaczonym przez organ terminie;
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3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wykonywania działalności objętej wpisem
przez przedsiębiorcę.

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności 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) wykonywanie działalności poza zakresem określonym we wniosku.]
<Art. 22a.

1. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wymaganych do prowadzenia
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 18 ust. 1, właściwy marszałek
województwa wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym
terminie.

2. W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1, właściwy marszałek
województwa wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, o
której mowa w art. 18 ust. 1, przez okres 3 lat.>

Art. 43.
[1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za

granicą, niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego bądź niespełniający
warunków określonych w art. 42a 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. Zgoda jest wydawana na
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub w przypadku polowań w obwodach
zarządzanych na wniosek ich zarządców.]

<1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za
granicą, niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego bądź niespełniający
warunków określonych w art. 42a, może wykonywać polowanie po wykupieniu
polowania u przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18, albo na podstawie zgody
ministra właściwego do spraw środowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek
Polskiego Związku Łowieckiego lub w przypadku polowań w obwodach
zarządzanych na wniosek ich zarządców.>

1a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, może polować wyłącznie w obecności
przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będącego członkiem
Polskiego Związku Łowieckiego, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału i
odpowiedzialny jest za dokonanie wpisu, o którym mowa w art. 42b ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w
drodze rozporządzenia:

1) sposób powoływania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, art. 42 ust. 6 pkt 3, art. 42 ust. 7
pkt 3 i art. 42a ust. 1, uwzględniając:

a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli
Polskiego Związku Łowieckiego, samorządu województwa, Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Policji,
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b) rodzaje uzyskiwanych uprawnień,
c) dokumenty wymagane do złożenia przed egzaminem,
d) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminów;

2) wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień, o których mowa w art.
42 ust. 3 i art. 42a ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku
Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania
polowania oraz znakowania, o którym mowa w art. 42c, wzór upoważnienia do
wykonywania polowania indywidualnego, wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, uwzględniając istniejące polskie zwyczaje łowieckie oraz kierując się
troską o bezpieczeństwo osób i mienia.

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. z

2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578)

Art. 25.
1. Pielęgniarka, położna może wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarki, położnej lub

indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, położnej, zwanych dalej
odpowiednio "indywidualną praktyką" albo "indywidualną specjalistyczną praktyką", po
uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonych przez okręgową radę
pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

2. Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę jest obowiązana spełniać
następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu ani ograniczona w wykonywaniu
określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów ustawy lub art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.),

b) ukarana karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiona uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd

środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu
wykonywania zawodu;

3) posiadać pomieszczenie wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny, w którym
będzie wykonywana praktyka, oraz opinię państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych
świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2 i art. 27;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
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3. Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę jest
obowiązana:

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 2;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej

zastosowanie w ochronie zdrowia.
4. 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, 2 i 4, oraz, w przypadku

indywidualnej specjalistycznej praktyki, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;
2) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń

zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta;
3) posiadać adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentów medycznych.

5. Pielęgniarka, położna, która zamierza prowadzić indywidualną praktykę, indywidualną
praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę lub
indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, w celu uzyskania
wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana złożyć wniosek, który
zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz adres jej miejsca zamieszkania;
2) numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej;
3) dane dotyczące wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, a w przypadku

indywidualnej praktyki i indywidualnej specjalistycznej praktyki także dane
dotyczące pomieszczenia;

4) adres praktyki oraz adres przechowywania dokumentów medycznych i sprzętu
medycznego, w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania;

5) numer w ewidencji działalności gospodarczej;
6) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile pielęgniarka, położna taki numer

posiada.
5a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, pielęgniarka, położna dołącza następujące

dokumenty:
1) dokument potwierdzający prawo pielęgniarki, położnej do korzystania z

pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka lub
indywidualna specjalistyczna praktyka;

2) dokumenty potwierdzające prawo pielęgniarki, położnej do korzystania z
pomieszczenia i środków łączności, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie
przechowywana dokumentacja medyczna i sprzęt medyczny, w przypadku gdy
pielęgniarka, położna ma zamiar wykonywać indywidualną praktykę lub
indywidualną specjalistyczną praktykę w miejscu wezwania;

3) opinię o spełnianiu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu
określonych świadczeń zdrowotnych wydaną przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce, w którym ma być
wykonywana indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka;

[4) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.]
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6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, pielęgniarka, położna składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru praktyk indywidualnych lub rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej
odpowiednio w zakresie praktyki zgłoszonej we wniosku, określone w ustawie z dnia
5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.".

7. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej oraz jej adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.

8. Za równoznaczne z indywidualną praktyką lub indywidualną specjalistyczną praktyką w
rozumieniu ustawy uważa się wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej poza
zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepisy ust. 1-3
stosuje się odpowiednio.

Art. 25a.
1. Pielęgniarki, położne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić

grupową praktykę w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.
2. Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może rozpocząć działalność po uzyskaniu

wpisu do rejestru grupowych praktyk prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i
położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

3. W ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych mogą być udzielane świadczenia
zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki, położne będące wspólnikami spółki, o której
mowa w ust. 1, spełniające warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1 i 2
i ust. 3 pkt 2.

4. Pielęgniarki, położne zamierzające udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej
praktyki w celu uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane
złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

1) listę pielęgniarek, położnych wspólników spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pełnionej funkcji osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo
wspólników spółki cywilnej;

2) określone w art. 25 ust. 5 pkt 2-4 oraz dane o spełnieniu przez pielęgniarki, położne
warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 2 pkt 1, 2 i ust. 3 pkt 2;

3) numer ewidencji działalności gospodarczej albo wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.

[5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, uprawniona pielęgniarka, położna wspólnik spółki
dołącza dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 5a pkt 1 i 3, umowę spółki, o której
mowa w ust. 1, albo jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a także
zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego.]
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<5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, uprawniona pielęgniarka, położna wspólnik
spółki dołącza dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 5a pkt 1 i 3, oraz umowę
spółki, o której mowa w ust. 1, albo jej kopię.>

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, pielęgniarki, położne zamierzające udzielać
świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki składają oświadczenie następującej
treści:
"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 pielęgniarki i położnej.".

7. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku spółki cywilnej imiona i

nazwiska wspólników oraz ich adresy zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników

spółki cywilnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. Do grupowej praktyki wykonywanej przez pielęgniarki, położne wyłącznie w miejscu

wezwania stosuje się przepisy ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 25 ust. 4 i ust. 5a pkt 2.
9. Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych może być wykonywana na podstawie umowy

cywilnoprawnej zawartej z podmiotem innym niż zakład opieki zdrowotnej.
10. Wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, o której mowa w ust. 1, nie

jest prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej.

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W

GMINACH (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na

prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane

po zakończeniu działalności;
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6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu
jej prowadzenia.

[1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości
podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.]

<1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo
oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.>

<1b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:

1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

składowanych na składowisku odpadów,
oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego
wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)
oraz w art. 7 ust. 3a pkt 2 niniejszej ustawy.

2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość
ich odbioru przez stację zlewną.

2b. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest
obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów.

3. (uchylony).
4. Działając na podstawie odrębnych decyzji, przedsiębiorca, który odbiera od właścicieli

nieruchomości odpady komunalne na podstawie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, przed przekazaniem ich do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania wskazanych w tym zezwoleniu, może prowadzić sortowanie lub
kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł prawny, z
zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach
internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.
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USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 19b.
1. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność w zakresie kształcenia

podyplomowego przedstawia dane potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa
w art. 19 ust. 2, oraz składa do właściwej rady lekarskiej wniosek o wpis do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
zwanego dalej "rejestrem", zawierający dane, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1-6.

2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.".

3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) nazwę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
[3a. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru wnioskodawcy, w

tym będącego przedsiębiorcą, oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni
od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

3b. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 3a, a od dnia
wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć
działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał
wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej
sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.]

4. Wpis do rejestru, z wyjątkiem rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską,
podlega opłacie.

5. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej izby lekarskiej, która
dokonała wpisu do rejestru.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu do rejestru, wzory
dokumentów: wniosku o wpis do rejestru, informacji o formie kształcenia,
zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz sposób prowadzenia rejestru, mając na
względzie konieczność ujednolicenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia
kształcenia podyplomowego;
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2) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, z uwzględnieniem kosztów związanych z
postępowaniem w sprawie wpisu i zmian wpisu oraz związanych z prowadzeniem
przez organ prowadzący rejestr kontroli prowadzenia kształcenia przez organizatora
kształcenia.

Art. 50.
1. Lekarz może wykonywać indywidualną praktykę lekarską, indywidualną praktykę

lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską
lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, po
uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, prowadzonego przez okręgową
radę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

2. Lekarz członek Wojskowej Izby Lekarskiej może wykonywać indywidualną praktykę
lekarską, po uzyskaniu wpisu odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich prowadzonego przez
Wojskową Radę Lekarską.

3. (uchylony).
4. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące

warunki:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

a) zawieszonym w prawie wykonywania zawodu ani ograniczonym w
wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów
ustawy lub art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich,

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawionym uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd

środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu
wykonywania zawodu;

3) dysponować pomieszczeniem, w którym będzie wykonywana praktyka,
wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny
odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać
opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo
właściwego organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków
wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także
świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany

spełniać następujące warunki:
1) o których mowa w ust. 4;
2) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi

wykonywanych świadczeń zdrowotnych.
6. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest

obowiązany:
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1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4;
2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń

zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30;
3) posiadać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu

wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania
dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, o
których mowa w pkt 2.

7. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu
wezwania jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, ust. 5
pkt 2 i ust. 6 pkt 2 i 3.

8. Lekarz, który zamierza prowadzić indywidualną praktykę lekarską, indywidualną
praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę
lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu
wezwania, w celu uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
obowiązany złożyć wniosek, który zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko lekarza;
2) dane zawarte w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo

wykonywania zawodu lekarza dentysty";
3) dane o przebiegu pracy zawodowej w ciągu ostatnich 5 lat;
4) dane dotyczące pomieszczenia i jego urządzenia, wyposażenia w produkty lecznicze

i wyroby medyczne, sprzęt i aparaturę medyczną, rodzaju i zakresu udzielanych
świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30;

5) adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarskiej lub adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania
dokumentacji medycznej, sprzętu medycznego, w tym również w zakresie, o którym
mowa w art. 30, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu
wezwania;

6) numer ewidencji działalności gospodarczej.
9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, lekarz dołącza następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia, w którym
ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna
specjalistyczna praktyka lekarska;

2) dokumenty potwierdzające prawo lekarza do korzystania z pomieszczenia i środków
łączności, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana
dokumentacja medyczna, sprzęt medyczny, w przypadku gdy lekarz ma zamiar
wykonywać indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną
praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania;

3) opinię o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu
określonych świadczeń zdrowotnych wydaną odpowiednio przez państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego albo wojskowego inspektora sanitarnego,
właściwego ze względu na miejsce, w którym ma być wykonywana indywidualna
praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska;

4) umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji, w przypadku gdy
pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji, a lekarz ma zamiar
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udzielać świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego
wymagającego sterylizacji;

[5) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.]
10. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8, lekarz składa oświadczenie następującej

treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub
rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich są kompletne i zgodne
z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
praktyki lekarskiej zgłoszonej we wniosku określone w ustawie z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.".

11. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) imię i nazwisko lekarza oraz jego adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.

12. Za równoznaczne z indywidualną praktyką lekarską lub indywidualną specjalistyczną
praktyką lekarską w rozumieniu ustawy uważa się wykonywanie zawodu lekarza poza
zakładem opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

13. W przypadku gdy indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska jest wykonywana na warunkach określonych w ust. 12, obowiązek
przedstawienia danych, o których mowa w ust. 9 pkt 1, 3 i 4, spoczywa na podmiocie,
który ma zamiar zawrzeć z lekarzem umowę cywilnoprawną, z wyłączeniem sytuacji, w
której pomieszczenia, sprzęt i aparatura medyczna nie stanowią własności tego podmiotu.

14. Do wykonywania zawodu lekarza, polegającego na udzielaniu konsultacji lub
uczestniczeniu w konsylium lekarskim, w sytuacji określonej w art. 37, nie stosuje się
przepisów art. 50 i 50a.

15. Do lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarzy członków komisji
lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i lekarzy rzeczoznawców Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego nie stosuje się przepisów ust. 1 i art. 54.

16. (uchylony).
17. Wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej

praktyki lekarskiej nie jest prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej.
18. Wykonywanie funkcji lekarza sądowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.

o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 293) nie jest
indywidualną praktyką lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktyką lekarską.

Art. 50a.
1. Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupową praktykę

lekarską w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, zwaną dalej "grupową praktyką
lekarską", po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich prowadzonego
przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki.
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2. Lekarze członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej mogą prowadzić grupową praktykę
lekarską po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich prowadzonego
przez Wojskową Radę Lekarską.

3. Grupowa praktyka lekarska założona przez lekarzy członków izb okręgowej i wojskowej
może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk
lekarskich prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą ze względu na miejsce
wykonywania praktyki. Lekarze członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej informują o
podjęciu tej działalności Wojskową Izbę Lekarską.

4. Lekarze zamierzający udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki
lekarskiej w celu uzyskania wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, są
obowiązani złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

1) listę lekarzy wspólników spółki ze wskazaniem imion i nazwisk wspólników, ich
miejsca zamieszkania oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania
tej spółki;

2) o spełnieniu przez lekarzy warunków, o których mowa w art. 50 ust. 4 lub 5, oraz
dane określone w art. 50 ust. 8 pkt 2-5;

3) numer ewidencji działalności gospodarczej albo wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego;

4) oznaczenie miejsca i datę sporządzenia wniosku;
5) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i

nazwiska oraz pełnionej funkcji.
[5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, uprawniony lekarz wspólnik spółki dołącza

dokumenty, o których mowa w art. 50 ust. 9 pkt 1, 3 i 4, umowę spółki, o której mowa w
ust. 1, albo jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a także zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego.]

<5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, uprawniony lekarz wspólnik spółki dołącza
dokumenty, o których mowa w art. 50 ust. 9 pkt 1, 3 i 4, oraz umowę spółki, o której
mowa w ust. 1, albo jej kopię.>

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, lekarze zamierzający udzielać świadczeń
zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej składają oświadczenie następującej
treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich są
kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
grupowej praktyki lekarskiej, określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o
zawodach lekarza i lekarza dentysty.".

7. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku spółki cywilnej imiona i

nazwiska wspólników oraz ich adresy zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy albo wspólników

spółki cywilnej, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
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8. Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w zakładzie opieki zdrowotnej na
podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

9. Wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej nie jest prowadzeniem zakładu opieki
zdrowotnej.

Art. 50b.
[1. Organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich, w terminie 50 dni od dnia złożenia

wniosku, o którym mowa w art. 50 ust. 8 lub art. 50a ust. 4, oraz oświadczenia, o którym
mowa w art. 50 ust. 10 lub art. 50a ust. 6, po sprawdzeniu spełnienia warunków
wykonywania działalności w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania oraz grupowej praktyki lekarskiej, dokonuje
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 rejestru.

1a. Jeżeli organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich nie dokona wpisu w terminie, o
którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu tego wniosku do tego organu upłynęło 60 dni,
wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie
organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od
dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.]

1b. Organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich dokonuje wpisu bezterminowo lub na czas
ograniczony terminem ważności prawa wykonywania zawodu.

2. Jeżeli lekarz zamierzający wykonywać indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną
specjalistyczną praktykę lekarską lub co najmniej jeden z lekarzy grupowej praktyki
lekarskiej jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, w uzasadnionych przypadkach
okręgowa rada lekarska może podjąć uchwałę o zarejestrowaniu tej praktyki.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
określa w drodze rozporządzenia:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę lekarską,
indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską i grupową praktykę lekarską;

2) wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
urządzenia, za pomocą których można wykonywać czynności w ramach
indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
i grupowej praktyki lekarskiej;

3) wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny, o którym mowa w art. 50
ust. 4 pkt 3.

4. Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich jest prowadzony w systemie ewidencyjno-
informatycznym.

5. Do rejestru wpisuje się następujące dane:
1) numer wpisu praktyki do rejestru;
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2) imię i nazwisko lekarza;
3) imiona i nazwiska wspólników spółki w przypadku grupowej praktyki lekarskiej;
4) numer ewidencji działalności gospodarczej;
5) numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
6) oznaczenie rodzaju praktyki;
7) oznaczenie terminu, na jaki został dokonany wpis praktyki;
8) numer i datę uchwały o wpisie praktyki do rejestru oraz kolejne numery i daty

uchwał o zmianie wpisu;
9) numer i datę uchwały o wykreśleniu praktyki;

10) adres praktyki lub adresy miejsc jej wykonywania;
11) numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej;
12) adres miejsca przyjmowania wezwań;
13) adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu

medycznego;
14) rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
15) oznaczenie organu sanitarnego oraz datę wydania opinii o spełnieniu warunków

umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym pomieszczeniu;
16) datę wizytacji lub kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący rejestr praktyk

lekarskich;
17) numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL, jeżeli taki posiada, i numer NIP,

adres do korespondencji, posiadane specjalizacje - w przypadku gdy lekarz jest
członkiem innej izby lekarskiej;

18) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru
Sądowego.

6. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru gromadzi się i przechowuje w aktach
osobowych lekarza wraz z dokumentami objętymi okręgowym rejestrem lekarzy i
lekarzy dentystów.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawach
dokonywania wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich, wzory wniosków o
wpis do rejestrów, zaświadczeń o wpisie oraz sposób prowadzenia rejestrów, mając na
uwadze dane, jakie powinny zawierać wnioski i zaświadczenia.
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USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELANYCH

PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE (Dz. U. z 2003 r. Nr

174, poz. 1689, z późn. zm.)

Art. 2e.
1. Warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest złożenie wniosku o udzielenie

poręczenia lub gwarancji zawierającego dane umożliwiające dokonanie analizy, o której
mowa w art. 2a ust. 1.

[2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające dane
zawarte we wniosku, w tym zaświadczenia właściwych organów dotyczące wykonywania
obowiązków publicznoprawnych podmiotów, których zobowiązania mają być objęte
poręczeniem lub gwarancją.]

<2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie dokumentów
potwierdzających dane zawarte we wniosku, w tym zaświadczenia właściwych
organów, albo oświadczenia podmiotu, którego zobowiązania mają być objęte
poręczeniem lub gwarancją – dotyczące wykonywania obowiązków
publicznoprawnych podmiotów, których zobowiązania mają być objęte poręczeniem
lub gwarancją. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

[Art. 2f.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we
wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów dołączanych do tego
wniosku oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji, uwzględniając w
szczególności zakres niezbędnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu
określonych poręczeń lub gwarancji oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.]

<Art. 2f.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych
zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów,
których kopie dołącza się do tego wniosku, oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa
poręczenia i gwarancji, uwzględniając w szczególności zakres niezbędnej analizy, o
której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu określonych poręczeń lub gwarancji oraz
zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.>
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa:

1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach
ruchu;

2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami
wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

[3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 140g
ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.]

<3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa–75ac, art. 97 ust. 3,
art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art.
114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1–3 i 5, art. 140 ust. 4,
art. 140g ust. 2, art. 140i oraz art. 140k, są zadaniami z zakresu administracji
rządowej.>

[Art. 75a.
1. Tablice rejestracyjne może produkować, po uzyskaniu zezwolenia marszałka

województwa, przedsiębiorca, który spełnia następujące wymagania:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub

materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek
ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do
wyrobu tablic rejestracyjnych;

3) posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do
ich produkcji z warunkami technicznymi;

4) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne;

5) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
6) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

2. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, uważa
się jednostkę:

1) produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;
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2) produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
3) tłoczącą numery rejestracyjne;
4) produkującą lub sprowadzającą z zagranicy, określone przez ministra właściwego do

spraw transportu, w drodze rozporządzenia, materiały służące do produkcji tablic
rejestracyjnych.

3. Marszałek województwa wydaje zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych na
wniosek przedsiębiorcy, o ile spełnia on wymagania, o których mowa w ust. 1.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca ubiegający się o jego wydanie załącza:
1) dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą

osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający
tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

2) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo
przeciwko dokumentom:

a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości

prawnej jednostki organizacyjnej;
3) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
4) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

5. Marszałek województwa odmawia wydania zezwolenia w przypadku, gdy przedsiębiorca
nie spełnia wymagań określonych w ust. 1.

6. Tablice rejestracyjne produkowane są wyłącznie na zamówienie:
1) organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów - z wytłoczonymi numerami

rejestracyjnymi;
2) przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 - bez wytłoczonych numerów

rejestracyjnych.
7. Materiały, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są produkowane lub sprowadzane z zagranicy

na zamówienie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, lub
ubiegającego się o jego wydanie.

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, prowadzi ewidencje:
1) materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 4;
2) wyprodukowanych tablic rejestracyjnych;
3) sprzedanych tablic rejestracyjnych.

9. Marszałek województwa cofa zezwolenie, jeżeli przedsiębiorca przestaje spełniać co
najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1, lub narusza przepisy w zakresie
produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych.

10. W przypadku cofnięcia zezwolenia do produkcji tablic rejestracyjnych, ponowne
zezwolenie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja
o cofnięciu stała się ostateczna.

11. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095, z późn. zm.).]
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<Art. 75a.
1. Produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru
przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia
następujące warunki:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic

rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z
warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców
sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic
rejestracyjnych;

3) posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących
do ich produkcji z warunkami technicznymi;

4) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe
lub likwidacyjne;

5) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne;

6) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

3. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 2,
uważa się jednostkę:

1) produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;
2) produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
3) tłoczącą numery rejestracyjne;
4) produkującą lub sprowadzającą z zagranicy materiały mające szczególne

znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych;
5) przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic

rejestracyjnych.
4. Tablice rejestracyjne są produkowane wyłącznie na zamówienie:

1) organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów – z wytłoczonymi
numerami rejestracyjnymi;

2) przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 – bez wytłoczonych numerów
rejestracyjnych.

5. Materiały, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, są przetwarzane, produkowane lub
sprowadzane z zagranicy na zamówienie przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2.

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje:
1) materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i

5;
2) wyprodukowanych tablic rejestracyjnych;
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3) sprzedanych tablic rejestracyjnych.>

<Art. 75aa.
1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy

ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
2. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Art. 75ab.
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zawierającego

następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana

działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1;
5) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:
1) certyfikat, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 3;
2) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w

celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
b) osób – członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej

osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz
3) oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z

prawdą;
2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o

której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym;

3) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą
prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną
albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.”.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
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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.
Art. 75ac.

1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 75ab ust. 1 pkt 1–4 oraz
informacje o certyfikacie, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 3.

2. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.
3. Wydając zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, właściwy marszałek

województwa określa w nim zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, zgodnie z art. 75a ust. 3.

Art. 75ad.
Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w zakresie produkcji tablic
rejestracyjnych jest naruszenie warunków, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 1, 3, 4 i
6 oraz ust. 4 i 5, oraz określonych w przepisach dotyczących warunków oraz sposobu
produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych.

Art. 75ae.
W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy, do działalności, o której mowa w art.
75a ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 64–73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.>

[Art. 75c.
Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego
zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami związanymi z ich
produkcją, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków
legalizacyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 8;

2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunki techniczne oraz wzór znaku
legalizacyjnego, o którym mowa w art. 75b.]

<Art. 75c.
Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego
zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne
znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i
znaków legalizacyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a
ust. 6;

2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku
legalizacyjnego, o którym mowa w art. 75b;

3) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.>
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USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z

2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

Art. 77.
[1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości
ulegnie zmianie. Z zastrzeżeniem ust. 2, zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy
zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej
na dzień aktualizacji opłaty.]

1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę roczną aktualizuje się, przy zastosowaniu
dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień
aktualizacji opłaty, z zastrzeżeniem ust. 2. Wskaźnik aktualizacji nie może być
wyższy niż wskaźnik wzrostu cen nieruchomości, ogłoszony za poprzedni rok w
gminie, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość.

2. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa
niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w
użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości
oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5
lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

3. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika
wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4. Przy aktualizacji opłaty, o której mowa w ust. 1, na poczet różnicy między opłatą
dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez
użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń
infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.

5. Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego
nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje
również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych
aktualizacjach.

6. Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych
wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika
wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

Art. 97.
1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes

prawny.
1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;]
<1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o

którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4;>
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2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość
podlegającą podziałowi;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków;

4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości

jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału.

1b. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a,
dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział
nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają
przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania
wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo
współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się
odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

3. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli:
1) jest on niezbędny do realizacji celów publicznych;
2) nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie

wieczyste.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 95 pkt 3-5, podziału nieruchomości można

dokonać z urzędu albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z
zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu albo zarządu województwa.

5. Podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub
województwa można dokonać z urzędu, po zasięgnięciu opinii odpowiednio starosty,
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu
województwa.

6. Podziału nieruchomości, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, można również dokonać na koszt
osoby lub jednostki organizacyjnej, która będzie realizowała cel publiczny.

Art. 116.
1. We wniosku o wywłaszczenie należy określić:

1) nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz
z katastru nieruchomości;

2) cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
3) powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część

- powierzchnię tej części i całej nieruchomości;
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4) dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania;
5) lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali;
6) właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych

umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z
wpisem w katastrze nieruchomości;

7) osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;
8) nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje;
9) inne okoliczności istotne w sprawie.

2. Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć:
1) dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 114;
2) wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3) mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z

podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli
wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości;

[4) pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o
wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru
dokumentów;]

<4) zaświadczenie albo oświadczenie o księdze wieczystej założonej dla
nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru
księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru
dokumentów;>

5) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego
sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie
jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów;

6) wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
<2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie wszczęcia postępowania
wywłaszczeniowego z urzędu.
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USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (Dz. U. z 2005 r. Nr

145, poz. 1221, z późn. zm.)

Art. 17.
1. Koncesję wydaje się na wniosek:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego
stopnia, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 29 ust. 1;

2) przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję, o której mowa w pkt 1,
posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub
komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym
przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

1a. Do wniosku dołącza się dokumenty w formie oryginału, poświadczonej kopii lub
poświadczonego tłumaczenia.

[2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku o udzielenie koncesji.]

<3. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu lub adresu

zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP), o
ile został nadany;

3) określenie zakresu i form wykonywanej działalności gospodarczej, na którą ma
być udzielona koncesja;

4) datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
5) adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem, w tym

przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3;
6) dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych lub

wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania
przedsiębiorcy, prokurentów oraz pełnomocnika ustanowionego w celu
kierowania działalnością określoną w koncesji, zawierające:

a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) numer PESEL, o ile został nadany,
e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

oraz adresy zamieszkania tych osób na pobyt stały i czasowy,
f) informację o posiadaniu licencji drugiego stopnia, ze wskazaniem numeru

licencji, daty jej wydania i organu, który ją wydał;
7) informacje o posiadanych koncesjach, zezwoleniach lub wpisach do rejestru

działalności regulowanej;
8) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami należności

budżetowych.
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4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 8, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

5. Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia, o

której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób, o których mowa w art.

17 ust. 3 pkt 6, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli państw
niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które
mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych
przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

3) poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorców oraz
osób innych niż wymienione w pkt 2.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna jest
obowiązany dodatkowo dołączyć listę udziałowców lub akcjonariuszy,
posiadających co najmniej 50 % udziałów lub akcji.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się
o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia z uwzględnieniem danych zawartych w ust. 3,
treści klauzuli, o której mowa w ust. 4, oraz informacji o dokumentach wymaganych
przy złożeniu wniosku o udzielenie koncesji.>

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr

182, poz. 1228)

Art. 14.
Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu należy dołączyć:

1) statut funduszu;
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2) umowę z depozytariuszem;
[3) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców;]
<3) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w

Krajowym Rejestrze Sądowym;>
4) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub osób, które towarzystwo

zamierza zatrudnić, mających istotny wpływ na gospodarkę finansową funduszu;
5) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza bezpośrednio odpowiedzialnych za

należyte wykonywanie obowiązków określonych w umowie;
6) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w

pkt 4 i 5, ze wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.

<Art. 14a.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 14 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

Art. 16.
1. Po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu towarzystwo niezwłocznie składa do

sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy.
2. Do wniosku należy dołączyć:

1) zezwolenie na utworzenie funduszu;
2) statut funduszu;
[3) statut towarzystwa tworzącego fundusz wraz z aktualnym odpisem z rejestru

przedsiębiorców;]
<3) statut towarzystwa tworzącego fundusz wraz z zaświadczeniem albo

oświadczeniem o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym;>

4) listę członków zarządu towarzystwa.
<2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przepis art. 14a stosuje się

odpowiednio.>
3. Rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy następuje w terminie 14 dni od dnia jego

złożenia.
4. Sąd rejestrowy odmawia wpisania funduszu do rejestru funduszy, jeżeli nie zostały

spełnione warunki określone ustawą.
5. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu do rejestru funduszy fundusz doręcza organowi

nadzoru odpis z tego rejestru.
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Art. 25.
[1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 pkt 3 fundusz składa niezwłocznie

wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy, dołączając aktualny odpis z rejestru
przedsiębiorców dotyczący towarzystwa.]

<1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 pkt 3 fundusz składa niezwłocznie
wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy, dołączając zaświadczenie albo
oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
dotyczący towarzystwa.>

<1a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 14a stosuje się
odpowiednio.>

2. Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem przez inne towarzystwo
może nastąpić dopiero po przedstawieniu zezwolenia organu nadzoru na przejęcie
zarządzania tym funduszem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku połączenia towarzystw.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60 z późn. zm.)

Art. 112a.
Przepisu art. 112 nie stosuje się do nabycia w postępowaniu egzekucyjnym oraz
upadłościowym.

<Art. 112b.
Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą
fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.>

Art. 299b.
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na ujawnienie

przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb
skarbowych lub dyrektorów izb celnych, określonych informacji stanowiących
tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż
skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie
sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.

§ 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny
interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej
lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni
prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i
jawności życia publicznego.
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§ 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, następuje w formie pisemnej, na uzasadniony
wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby
skarbowej lub dyrektora izby celnej.

<Art. 299c.
Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z
wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom, które na podstawie
odrębnych ustaw są obowiązane do przyjęcia zaświadczenia albo oświadczenia o
wysokości dochodów (przychodów) lub zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu
w podatkach, w zakresie niezbędnym do weryfikacji treści oświadczenia.>

[Art. 306d.
§ 1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu

prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez
organ na podstawie:

1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
2) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych;
3) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których

organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne;

4) informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia w celu potwierdzenia faktów lub
stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego
potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.]

<Art. 306d.
§ 1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu
lub możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
2) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów

urzędowych;
3) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których

organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia albo oświadczenia w celu
potwierdzenia faktów albo stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis
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prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w
drodze zaświadczenia albo oświadczenia.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI (Dz.

U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.)

Art. 12.
[1. Do wniosku o powołanie na stanowisko komornika zainteresowany załącza po dwa

odpisy wniosku, życiorysu i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, o
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 6-11, zaświadczenie o niekaralności oraz
oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Może przedstawiać opinie,
świadectwa i zaświadczenia.]

<1. Do wniosku o powołanie na stanowisko komornika zainteresowany załącza życiorys
i dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1 i 6–11, zaświadczenie albo oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu
prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe. Zainteresowany może przedstawiać opinie, świadectwa i
zaświadczenia.>

<1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zainteresowany urodzony przed dniem 1 sierpnia
1972 r., dołącza również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr
249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo informację, o której mowa w art. 7
ust. 3a tej ustawy.

<Art. 12a.
Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie
zainteresowanej powołaniem na stanowisko komornika.>

Art. 29.
1. Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:

1) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-7;
2) uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,

zwanego dalej "egzaminem konkursowym".
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2. Aplikanta komorniczego zatrudnia komornik.
3. Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 3 lat co najmniej jednego aplikanta

komorniczego.
4. Prezes sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z obowiązku, o którym mowa w ust.

3, po zasięgnięciu opinii prezesa właściwego sądu rejonowego i rady właściwej izby
komorniczej.

5. Prezes właściwego sądu apelacyjnego albo rada właściwej izby komorniczej może
zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego aplikanta komorniczego.

6. Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na podstawie uchwały rady izby
komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art.
29d ust. 1 pkt 3. W uchwale tej rada izby komorniczej obowiązana jest wskazać
komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony.

7. (uchylony).
8. Osobie spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1, nie można odmówić wpisu na listę

aplikantów komorniczych.
9. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od

dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego. Do wniosku kandydat obowiązany
jest załączyć zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że przeciwko niemu nie
jest prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.

<10. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio przepis art. 12
ust. 1a.>

Art. 32.
1. Na stanowisko asesora komorniczego może zostać powołana osoba odpowiadająca

wymogom:
1) określonym w art. 10 ust. 1 pkt 1-9, lub
2) z art. 10 ust. 1 pkt 1-7, która w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem

wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowała co najmniej 5
lat na stanowisku referendarza sądowego.

2. Kandydat na asesora komorniczego przedkłada zaświadczenie o niekaralności oraz
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

<2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 12
ust. 1a.>

3. Asesora komorniczego powołuje prezes właściwego sądu apelacyjnego na wniosek osoby
zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej.

4. Właściwa rada izby komorniczej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie
21 dni od dnia otrzymania wniosku. W opinii tej wskazuje komornika, który zatrudni
asesora komorniczego.

5. (uchylony).
6. Komornik ma obowiązek zatrudnić w okresie 2 lat co najmniej jednego asesora

komorniczego. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może zwolnić komornika z tego
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obowiązku po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego i rady właściwej izby
komorniczej.

7. Rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia
wskazanego asesora komorniczego.

7a. Prezes właściwego sądu apelacyjnego może, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby
komorniczej, zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego,
gdy:

1) komornik nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 6, lub
2) powstanie zaległość, o której mowa w art. 8 ust. 8.

8. Prezes sądu apelacyjnego prowadzi wykaz asesorów komorniczych zatrudnionych w
obszarze właściwości podległego mu sądu.

Art. 37a.
[1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, komornik tworzy akta. Akta

spraw mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik
informatycznych.]

<1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, komornik tworzy
akta. Akta spraw mogą być tworzone, przetwarzane i przechowywane także z
wykorzystaniem technik informatycznych.>

2. Urządzenia ewidencyjne w postaci repertorium, wykazów i ksiąg pomocniczych prowadzi
się systemem roczników i zamyka się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym
zostały założone.

<2a. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci
elektronicznej. Do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej stosuje się
odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2a–2c ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
673, z późn. zm.).>

[3. Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne stanowiące materiały archiwalne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 i Nr 104, poz. 708) wchodzą do państwowego zasobu
archiwalnego.]

<3. Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne stanowiące materiały archiwalne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego.>

Art. 37b.
[1. Akta spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zbędne urządzenia

ewidencyjne przechowuje Krajowa Rada Komornicza przez okres konieczny ze względu
na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w
postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródło informacji. Do
przechowywania akt spraw i urządzeń ewidencyjnych stosuje się odpowiednio przepisy
art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.]
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<1. Akta spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zamknięte
urządzenia ewidencyjne przechowuje Krajowa Rada Komornicza przez okres
konieczny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia,
interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów
zawartych w aktach jako źródło informacji. Do przechowywania akt spraw i
urządzeń ewidencyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.
3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.>

2. Kontrolę postępowania z aktami spraw i urządzeniami ewidencyjnymi przechowywanymi
przez Krajową Radę Komorniczą sprawuje archiwum państwowe wskazane przez
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

3. Po okresie przechowywania przez Krajową Radę Komorniczą akta spraw oraz urządzenia
ewidencyjne stanowiące materiały archiwalne przekazuje się do właściwych archiwów
państwowych wskazanych, w drodze zarządzenia, przez prezesa sądu, przy którym działa
komornik. Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne niestanowiące materiałów
archiwalnych za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego podlegają
zniszczeniu.

[4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i
terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zbędnych urządzeń
ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania,
uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń ewidencyjnych oraz właściwe
zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem.]

<4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki,
tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych
urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu
przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń
ewidencyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób
nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i
przechowywanie dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej.>

Art. 53a.
[1. Opłatę stałą w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik

pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika
w trybie art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.]

<1. Opłatę stałą w wysokości 2 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik
pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku
dłużnika w trybie art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia
opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek
zawierający zlecenie.>

2. W razie odnalezienia majątku dłużnika w trybie określonym w ust. 1 komornik pobiera
opłatę stałą w wysokości 5 % szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż
100 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę
opłaty pobranej na podstawie ust. 1. Przepis art. 49 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

Art. 20.
1. Podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić

spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i
pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków,
zwany dalej "spisem z natury", na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec
każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany
wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie
zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej,
podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku
związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do
wyposażenia.

2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko i imię
właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji
arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników
wymienionych w ust. 1, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w
złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru
przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis
zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela
zakładu (wspólników).

3. Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen
zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen
zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie
się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od
towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy
imporcie - powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz
opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze
darowizny lub spadku -wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub
podobnego składnika.

4. Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia spisu z natury.

5. Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych
rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało
sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.
Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

6. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności
gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub zawiadomienia
o wystąpieniu wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, przepis art. 24 ust. 3a
ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

<7. Wykaz, o którym mowa w art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym,
sporządza się również na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.>
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Art. 36.
1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnik

urzędu skarbowego:
1) o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym

wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
a) powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
b) mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a

w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia
działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na
parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych,
liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie
ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług
weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin
sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin
przeznaczonych na udzielanie lekcji,

2) o likwidacji prowadzonej działalności.
<1a. Przepis art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio w

przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki
cywilnej, lub wystąpienia z takiej spółki, a także w przypadku przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.>

2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub
pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego
nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni i jest spowodowana
szczególnymi względami, w tym chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika
podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, naczelnik
urzędu skarbowego obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w art. 37.

4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie
stanu zatrudnienia określonego w części I, z wyjątkiem tabeli "Usługi inne, gdzie indziej
w załączniku niewymienione", II, III i IV tabeli:

1) nie więcej niż o sześciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzi działalność na
terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin
zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz zawiadomi o
tym naczelnik urzędu skarbowego, albo

2) nie więcej niż o pięciu pracowników - jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo
rolne wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości
o liczbie mieszkańców do 5.000 oraz zawiadomi o tym naczelnik urzędu
skarbowego,

3) nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2003-2005.
5. Podatnikowi spełniającemu równocześnie warunki określone w ust. 4 pkt 1-3 przysługuje

prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie więcej niż o sześciu pracowników.
6. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega

zmianie.
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7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić w
formie pisemnej naczelnik urzędu skarbowego, najpóźniej w terminie siedmiu dni od
powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy
zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), należy w nim również
podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać.

8. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin
zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których
mowa w ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku
podatkowego.

9. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje się według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94,

poz. 1037, z późn. zm.)

Art. 551.
§ 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może
być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

§ 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.
Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6.

§ 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do
skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5.

§ 4. Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani
spółka w upadłości.

<§5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu
działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) –
(przedsiębiorca przekształcany) może być przekształcony w jednoosobową spółkę
kapitałową (spółkę przekształconą). Przekształcenie przedsiębiorcy określa
rozdział 5a.>

<Rozdział 6
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Art. 5841.
§ 1. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu

spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ
ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z ewidencji
działalności gospodarczej.
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§ 2. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis
postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki
kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia.

Art. 5842.
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy

przekształcanego.
§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji

oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem,
chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi
inaczej. Przepisu nie stosuje się do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach
prawa podatkowego.

§ 3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia
wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Art. 5843.
W przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z
przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną
spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie
dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co
najmniej roku od dnia przekształcenia.

Art. 5844.
Do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania
spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 5845.
Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz
opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
3) powołania członków organów spółki przekształconej;
4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia

przedsiębiorcy przekształcanego z ewidencji działalności gospodarczej.
Art. 5846.

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego.
Art. 5847.

§ 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie
wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień
w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

§ 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć:
1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
2) projekt aktu założycielskiego (statutu);
3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy

przekształcanego;
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4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o
którym mowa w § 1.

Art. 5848.
§ 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego

rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.
§ 2. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego

wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta. W
uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę
biegłych.

§ 3. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta przedsiębiorca przekształcany przedłoży
mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

§ 4. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa
miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży
ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz
przedsiębiorcy przekształcanemu.

§ 5. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza
rachunki jego wydatków. Jeżeli przedsiębiorca przekształcany dobrowolnie tych
należności nie uiści w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie
przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Art. 5849.
Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie
aktu notarialnego i określać co najmniej:

1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
2) wysokość kapitału zakładowego;
3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako

wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie
takich praw jest przewidziane;

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.
Art. 58410.

§ 1. Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają solidarnie
wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo
postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

§ 2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada wobec spółki,
wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu
spółki, chyba że nie ponosi winy.

§ 3. Biegły rewident odpowiada wobec przedsiębiorcy przekształcanego za szkody
wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku, ich
odpowiedzialność jest solidarna.

§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1–3, przedawniają się po upływie trzech lat, licząc
od dnia przekształcenia.
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Art. 58411.
Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki
przekształconej.

Art. 58412.
Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu spółki
przekształconej.

Art. 58413.
Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką
przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z
prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez
okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.>

[Art. 585.
§ 1. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady

nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę
- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobę wymienioną w § 1 nakłania do działania na szkodę
spółki lub udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa.]

<Art. 585
§ 1. Kto biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej, pełniąc funkcję członka jej

zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub będąc osobą faktycznie
prowadzącą jej sprawy, albo likwidatorem, przez nadużycie udzielonych mu
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, naraża spółkę na
bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzania jej znacznej szkody majątkowej,
podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Ściganie następuje z oskarżenia prywatnego.>

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. O GIEŁDACH TOWAROWYCH (Dz. U. z 2010 r.

Nr 48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228)

Art. 39.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej powinien

zawierać:
1) dane osobowe (imiona, nazwiska, daty urodzenia, miejsca urodzenia oraz adresy

zamieszkania) członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest
przewidziana, jak również innych osób, które odpowiadają za rozpoczęcie przez
spółkę działalności maklerskiej lub będą nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe
oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
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2) listę wspólników albo akcjonariuszy wraz z procentowym określeniem posiadanych
przez nich głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu;

3) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy;
4) zakres czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać;
5) określenie rodzajów towarów giełdowych, które będą przedmiotem czynności, o

których mowa w pkt 4;
6) określenie giełdy lub giełd, na których wnioskodawca zamierza prowadzić

działalność maklerską;
7) informację o wysokości kapitału własnego, ze wskazaniem źródeł jego pochodzenia;
8) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności maklerskiej

przez pierwsze trzy lata;
9) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością maklerską, o niekaralności za

przestępstwa określone w art. 27 ust. 1 pkt 3;
10) informacje o planowanej organizacji spółki;
11) informacje o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach

lokalowych;
12) informacje o poprzednio prowadzonej przez wnioskodawcę działalności

gospodarczej i przyczynach zaprzestania tej działalności;
13) w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,

posiadających co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego wnioskodawcy -
dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej
lub wykonywanej działalności gospodarczej oraz informacje o źródłach pochodzenia
środków przeznaczonych na nabycie udziałów albo akcji towarowego domu
maklerskiego;

[14) w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami prawnymi,
posiadających co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego spółki będącej
wnioskodawcą - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej,
aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z
opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z
badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa;]

<14) w przypadku wspólników albo akcjonariuszy będących osobami prawnymi,
posiadających co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego spółki
będącej wnioskodawcą – informację na temat wykonywanej działalności
gospodarczej, zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru
wraz z numerem wpisu oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z
badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa;>

15) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wspólników albo
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu lub 5 % kapitału zakładowego spółki będącej
wnioskodawcą obejmującą wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska,
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siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu prowadzonej działalności
gospodarczej.

<1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

2. Do wniosku dołącza się:
1) umowę spółki albo statut spółki oraz wyciąg z rejestru przedsiębiorców;
2) regulaminy określające sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1

pkt 4;
3) regulamin organizacyjny oraz regulamin kontroli wewnętrznej;
4) listę maklerów giełd towarowych, którzy będą zatrudnieni przy wykonywaniu

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, w przypadku gdy wnioskodawca
w chwili składania wniosku prowadzi działalność w innej dziedzinie lub prowadził ją
przed złożeniem wniosku;

6) (uchylony).
3. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości, czy wnioskodawca będzie

przestrzegać zasad uczciwego obrotu i prowadzić działalność w sposób należycie
zabezpieczający interesy klientów, Komisja może, w zakresie niezbędnym do
sprawdzenia faktów podanych we wniosku, żądać przedstawienia innych informacji
dotyczących sytuacji finansowej i prawnej wnioskodawcy lub jego wspólników albo
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo
na walnym zgromadzeniu.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,

poz. 1219 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

[Art. 38.
Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 18 i art. 32, wydanych
przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia przez inspektora, albo usuwa dowody lub
produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2.]

<Art.38.
Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 18 i art. 32,
wydanych przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia przez inspektora, albo usuwa
dowody lub produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokości do
360 stawek dziennych.>
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USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania

i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu
inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu
na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w

zakresie prowadzonej działalności rolniczej oraz podmiotów wyrabiających wino
gronowe lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw winorośli
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-
spożywczymi.

3. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego;
<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej;>
2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności

eksportowej;
3) wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-

spożywczych.
[3a. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się aktualny odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.]
4. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, należy

zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w
terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ (Dz. U. z 2006 r. Nr

123, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 41e.
1. Dyrektor, właściwego terytorialnie urzędu żeglugi śródlądowej, na wniosek osoby

zainteresowanej, wydaje świadectwo doradcy na okres 5 lat.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
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1) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie 21 lat;
2) kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
[3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo

popełnione umyślnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku;]

<3) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie;>

4) zaświadczenie o ukończeniu kursu początkowego;
5) zaświadczenie o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

<2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

3. Świadectwa doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych
wydane przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego są uznawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 18 stycznia 2001 r. O WYŚCIGACH KONNYCH (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z

późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) wyścigi konne - gonitwy przeprowadzane zgodnie z planem rocznym,
zatwierdzonym przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, organizowane
w celu wybrania odpowiedniego materiału zarodowego dla ulepszania ras koni,

2) gonitwy - publiczne próby, których zadaniem jest ocena stopnia dzielności koni,
przeprowadzane na torach wyścigowych zgodnie z przepisami ustawy i regulaminem
wyścigów konnych,

3) tor wyścigowy - miejsce spełniające warunki techniczne niezbędne do
przeprowadzania wyścigów konnych,

[4) organizator wyścigów konnych - podmiot, który został wpisany do rejestru
działalności regulowanej w zakresie organizowania wyścigów konnych,]

<4) organizator wyścigów konnych – podmiot, który został wpisany do rejestru
organizatorów wyścigów konnych,>

5) stajnia wyścigowa - wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, pod określoną nazwą, w
której konie są przygotowywane do wyścigów konnych przez trenera, która została
zgłoszona do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
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6) właściciel konia - podmiot, pod którego nazwiskiem lub nazwą oraz barwami koń
bierze udział w gonitwach, posiadający prawo zapisu konia do gonitw,

7) trener - osobę fizyczną przygotowującą konie do udziału w gonitwach, która
uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

8) jeździec (powożący) - osobę fizyczną dosiadającą (powożącą) konia w gonitwie,
która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na dosiadanie
(powożenie) koni,

9) sędzia wyścigowy - osobę fizyczną sprawującą nadzór nad prawidłowością
przeprowadzania gonitw jako członek komisji technicznej, komisji odwoławczej albo
sędzia techniczny, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów
Konnych,

10) sędzia techniczny - sędziego wyścigowego, wykonującego na torze wyścigowym w
dniu przeprowadzania gonitw czynności określone w regulaminie wyścigów
konnych,

11) komisja techniczna - zespół sędziów wyścigowych, powołany przez Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, sprawujący nadzór nad przestrzeganiem
postanowień regulaminu wyścigów konnych,

12) komisja odwoławcza - zespół złożony z sędziów wyścigowych, powołany przez
Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

13) przewinienie dyscyplinarne - czyn naruszający postanowienia regulaminu wyścigów
konnych,

14) protest - zastrzeżenie w sprawie nieprzestrzegania postanowień regulaminu
wyścigów konnych dotyczących gonitwy, wniesione przez osobę uprawnioną w
czasie i trybie określonych w tym regulaminie.

Art. 9.
1. Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Rady.
2. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.
[3. Prezes:

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz,
2) wydaje decyzje w sprawach zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych,
3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom

wyścigowym,
4) udziela zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,
5) powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów

wyścigowych,
6) powołuje komisję odwoławczą,
7) wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów

konnych.]
<3. Prezes:

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz,
2) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 16,
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3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i
sędziom wyścigowym,

4) udziela pozwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,
5) powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów

wyścigowych,
6) powołuje komisję odwoławczą,
7) organizuje szkolenia, powołuje komisje egzaminacyjne oraz przeprowadza

egzaminy ze znajomości przepisów o wyścigach konnych dla osób ubiegających
się o udzielenie licencji na trenowanie lub dosiadanie (powożenie) koni, licencji
na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego albo o pozwolenie na kierowanie
stajnią wyścigową,

8) wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie
wyścigów konnych.>

[Art. 11.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na
trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego
wyścigowego, w tym wymogi, jakie powinna spełniać osoba występująca o
przyznanie licencji, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności posiadanych
przez kandydata,

2) wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych, różnicując ją
w zależności od przewidywanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze
wyścigowym,

3) wysokość opłat na rzecz Klubu za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią
wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także
pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, różnicując je w zależności od przedmiotu
licencji, oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów,

4) szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego, mając na uwadze rodzaj
wyścigów i liczbę przeprowadzanych gonitw.]

<Art. 11.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego, mając na uwadze rodzaj
wyścigów i liczbę przeprowadzanych gonitw,

2) wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych,
różnicując ją w zależności od przewidywanej liczby gonitw w ciągu roku na
danym torze wyścigowym.>

Art. 13.
1. Dochodami Klubu są:

1) opłata wnoszona przez organizatora wyścigów konnych za wpis do rejestru
organizatorów wyścigów konnych,
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2) opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi
konne rozgrywane w kraju,

[3) opłaty z tytułu licencji i innych zezwoleń przewidzianych w ustawie,]
<3) opłaty z tytułu licencji i pozwoleń przewidzianych w ustawie,>
4) zapisy, spadki i darowizny,
5) inne dochody.

2. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy,
którego projekt zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa i przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach
dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

Art. 16.
[1. Działalność gospodarcza w zakresie organizowania wyścigów konnych jest działalnością

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru
organizatorów wyścigów konnych, zwanego dalej "rejestrem".]

<1. Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych wymaga wpisu do
rejestru organizatorów wyścigów konnych, zwanego dalej „rejestrem”.>

2. Rejestr prowadzi Prezes.
[3. Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych może wykonywać

przedsiębiorca, który:
1) posiada tor wyścigowy, spełniający wymagane warunki techniczne,
2) posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego przeprowadzania wyścigów

konnych,
3) posiada zatwierdzone plany gonitw, o których mowa w art. 20.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
3) wskazanie lokalizacji toru wyścigowego, uzgodnionej z właściwymi organami,
4) wskazanie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania wyścigów

konnych oraz wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału,
5) określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanej ich

liczby w ciągu roku,
6) opis urządzeń technicznych toru wyścigowego,
7) planowany termin rozpoczęcia działalności.

5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych są
kompletne i zgodne z prawdą;
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2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
organizowania wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o
wyścigach konnych.".

6. 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.
7. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3) wskazanie lokalizacji toru wyścigowego, uzgodnionej z właściwymi organami,
4) data dokonania wpisu.]

<3. Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych może wykonywać
podmiot, który:

1) posiada tor wyścigowy, spełniający wymagane warunki techniczne,
2) posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego przeprowadzenia wyścigów

konnych,
3) posiada plany gonitw, o których mowa w art. 20.

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, w

przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP),

3) lokalizację toru wyścigowego uzgodnioną z wójtem, burmistrzem albo
prezydentem miasta,

4) określenie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania
wyścigów konnych oraz wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału,

5) określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanej
ich liczby w ciągu roku,

6) opis urządzeń technicznych toru wyścigowego,
7) planowany termin rozpoczęcia działalności.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, podmiot składa oświadczenie
następującej treści:
„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych
są kompletne i zgodne z prawdą,

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
organizowania wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001
r. o wyścigach konnych.”.



- 110 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
7. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, w

przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP),

3) lokalizacja toru wyścigowego, uzgodniona z wójtem, burmistrzem, prezydentem
miasta,

4) data dokonania wpisu.>
8. Rejestr jest jawny.
9. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

[Art. 19.
Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem,
przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.]

<Art. 19.
Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem
podmiotowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.>

[Art. 21a.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.]

<Rozdział 3a
Warunki i tryb udzielania pozwoleń i licencji

Art. 21b.
1. Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową w danym roku kalendarzowym może

być udzielone osobie, która:
1) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art.

35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z
późn. zm.) lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym,

2) zdała egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych przed
komisją powołaną przez Prezesa.

2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
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2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o
których mowa w ust. 1.

3. Prezes udziela albo odmawia udzielenia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową
w drodze decyzji.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego
do spraw rolnictwa.

Art. 21c.
1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym:

1) jest udzielana odrębnie na trenowanie:
a) kłusaków,
b) koni innych ras,

2) może być udzielona osobie, która:
a) posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas

nieokreślony po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną
przez Prezesa, poprzedzonego ukończeniem szkolenia przeprowadzonego
przez Klub,

b) spełnia jeden z następujących warunków:
– ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub

rolnictwo oraz posiada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni
wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni
wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat,

– posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni
staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z
obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat,

– wygrała co najmniej 500 gonitw,
– przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez

okres co najmniej 3 lat,
c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w

art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo
przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym,

d) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub
pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem
wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

2. Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b,
może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest
właścicielem lub współwłaścicielem.

3. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie
(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie
koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

4. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,



- 112 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o
których mowa w ust. 1.

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające:
1) posiadane wykształcenie oraz
2) odpowiedni staż pracy lub okres wykonywania czynności związanych z obsługą

koni w stajni wyścigowej.
6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze

decyzji.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego

do spraw rolnictwa.
Art. 21d.

1. Licencja na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku kalendarzowym może być
udzielona osobie, która:

1) posiada uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadane przez Prezesa na
czas nieokreślony po:

a) złożeniu pisemnego oświadczenia, że wnioskodawca posiada praktyczne
umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzonego przez trenera
mającego ważną licencję na trenowanie koni,

b) zdaniu egzaminu ze znajomości regulaminu wyścigów konnych przed
komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa,

2) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art.

35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu
określone w Kodeksie karnym,

4) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub
pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem
wymierzającym taką karę dyscyplinarną,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny
Ośrodek Medycyny Sportowej lub lekarza innego zakładu opieki zdrowotnej
wskazanego przez Prezesa.

2. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie
(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na dosiadanie
(powożenie) koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

3. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o

których mowa w ust. 1.
4. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
5. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni w

drodze decyzji.
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6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do ministra właściwego
do spraw rolnictwa.

Art. 21e.
1. Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla funkcji:

1) sędziego startera,
2) sędziego u celownika,
3) sędziego u wagi,
4) sędziego u zegara,
5) sędziego obserwatora,
6) sędziego – członka komisji technicznej i komisji odwoławczej.

2. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w danym roku kalendarzowym
może być udzielona osobie, która:

1) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadane przez
Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów
dotyczących wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez
Prezesa,

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie albo przed dniem 1 września 2001 r.
pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat,

3) ukończyła szkolenie w zakresie przepisów o wyścigach konnych,
przeprowadzone przez Klub – w przypadku licencji na pełnienie funkcji
sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4,

4) zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją
powołaną przez Prezesa – w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o
których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6,

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art.
35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu
określone w Kodeksie karnym lub przestępstwo określone w art. 228–230a, art.
250, art. 296a lub art. 296b tego kodeksu,

6) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub
pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem
wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną
funkcję sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym.

4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie
(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie
funkcji sędziego wyścigowego można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary.

5. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o

których mowa w ust. 2.
6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego

wyścigowego w drodze decyzji.
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7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego
do spraw rolnictwa.

Art. 21f.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat
na rzecz Klubu za udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na
trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni, a także pełnienie funkcji sędziego
wyścigowego, różnicując je w zależności od przedmiotu licencji, oraz za rejestrację barw
wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.>

Art. 24.
Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna w wysokości od 50 zł do równowartości sumy nagród w wyścigu, w

którym naruszono przepisy regulaminu wyścigów konnych,
[4) zawieszenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,]
<4) zawieszenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,>
5) zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie

funkcji sędziego wyścigowego - nie dłużej niż na rok,
6) pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia

funkcji sędziego wyścigowego.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243

i Nr 203, poz. 1351)

Art. 49.
1. Właściciel lub inny władający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest

obowiązany zatrudniać kierownika spalarni odpadów lub współspalarni odpadów
posiadającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami.

1a. Kierownikiem spalarni odpadów lub współspalarni odpadów może być wyłącznie osoba,
która posiada świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami.

2. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje
marszałek województwa, po złożeniu przez zainteresowanego egzaminu w zakresie
gospodarowania odpadami z wynikiem pozytywnym.

[3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na wniosek zainteresowanego,
zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania
wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się odpis dyplomu lub świadectwa potwierdzającego
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posiadane wykształcenie albo zaświadczenie o praktyce zawodowej oraz dowód
uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu.]

<3. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na wniosek zainteresowanego,
zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania
wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego
posiadane wykształcenie albo zaświadczenie o praktyce zawodowej oraz dowód
uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu.>

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez
marszałka województwa.

5. Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu oraz wydaniem świadectwa ponosi
zainteresowany.

6. W razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu zainteresowany może wystąpić z
wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być
przeprowadzony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia pierwszego egzaminu.

7. (uchylony).
8. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego

unieszkodliwiania odpadów oraz potrzebami ochrony środowiska, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) tryb powoływania komisji egzaminacyjnej oraz jej skład;
2) zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu;
3) tryb przeprowadzania egzaminu;
4) wysokość opłat związanych z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem świadectwa

stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz sposób ich
uiszczania;

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;
6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania

odpadami.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W

ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE

PRODUKTOWEJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215,

poz. 1664)

[Art. 7.
Organizacja jest obowiązana złożyć marszałkowi województwa, w terminie dwóch tygodni po
jej zarejestrowaniu, odpis statutu i wypis z rejestru sądowego lub postanowienie o wpisie do
rejestru sądowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich zmian dokonanych w statucie
lub rejestrze sądowym.]
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<Art. 7.
Organizacja jest obowiązana złożyć marszałkowi województwa, w terminie dwóch
tygodni od dnia jej zarejestrowania, odpis statutu i zaświadczenie albo oświadczenie o
wpisie do rejestru sądowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich zmian
dokonanych w statucie lub zaświadczenie albo oświadczenie o zmianach w rejestrze
sądowym.>

<Art. 7a.
Oświadczenia, o których mowa w art. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. O LEŚNYM MATERIALE ROZMNOŻENIOWYM (Dz.

U. Nr 73, poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 176,

poz. 1238)

Art. 45.
1. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym może być dokonywany wyłącznie przez

dostawców zarejestrowanych w rejestrze dostawców prowadzonym przez Ministra.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) liczbę porządkową,
2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy oraz jego adres,
3) numer i datę wydania decyzji o rejestracji dostawcy,
4) numer i datę wydania decyzji o wykreśleniu dostawcy z rejestru dostawców,
5) numer rejestrowy leśnego materiału podstawowego w Krajowym Rejestrze - jeżeli

dostawca jest jednocześnie producentem,
[6) numer dostawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że dostawca nie podlega

rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.]
<6) numer dostawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji

działalności gospodarczej, o ile taki posiada.>
3. Rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje Minister, na wniosek zainteresowanego

dostawcy.
[4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać informacje, o których mowa w ust.

2 pkt 2 i 5.]
<4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać informacje, o których mowa

w ust. 2 pkt 2, 5 i 6.>
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[5. Do wniosku dołącza się odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że dostawca
nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.]

Art. 47.
1. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o rejestrację dostawca obowiązany

jest do:
1) złożenia nowego wniosku, jeżeli nie został on jeszcze zarejestrowany w rejestrze

dostawców,
2) niezwłocznego pisemnego zgłoszenia zmiany danych, jeżeli jest on zarejestrowany w

rejestrze dostawców.
[2. W przypadku zmiany danych podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

dostawca zarejestrowany w rejestrze dostawców obowiązany jest do niezwłocznego
dostarczenia odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego, uwzględniającego tę
zmianę.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli dostawca nie podlega rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.]

[4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, ujawniane są w rejestrze dostawców.]
<4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, są ujawniane w rejestrze dostawców.>

Art. 49.
Minister wykreśla dostawcę z rejestru dostawców w przypadku:

1) stwierdzenia, że informacje zawarte we wniosku o rejestrację są nieprawdziwe,
2) nieprzestrzegania przez dostawcę przepisów ustawy w zakresie obrotu leśnym

materiałem rozmnożeniowym,
3) złożenia przez dostawcę wniosku o wykreślenie z rejestru dostawców,
[4) śmierci dostawcy lub wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego,
5) zaniedbania przez dostawcę obowiązku określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 oraz

ust. 2.]
<4) śmierci dostawcy lub wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego albo z

ewidencji działalności gospodarczej,
5) niewykonania przez dostawcę obowiązku określonego w art. 47 ust. 1.>

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. O DODATKACH MIESZKANIOWYCH (Dz. U. Nr

71, poz. 734, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku

mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji
administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa
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domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
oraz inne niezbędne dokumenty.

1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w
sprawach dodatku mieszkaniowego.

[2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa
w ust. 1, dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia
technicznego budynku.]

<2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym
mowa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w
tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.>

<2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w
wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w
złożonej deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem majątkowym
wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne
środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą
jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1.

4. Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzający
wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa
domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie
majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

1) ruchomości i nieruchomości,
2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie
przyznania dodatku mieszkaniowego.

[4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzający
wywiad środowiskowy uprzedza składającego oświadczenie o stanie majątkowym o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.]

<4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik
przeprowadzający wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.>

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

6. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2%
kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
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7. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od
dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny.

8. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, nie powoduje wstrzymania
wypłaty tego dodatku. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego
za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.

9. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy
przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o
których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do
zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z
odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie
postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w
skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

10. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które
nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają
wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

11. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca
na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego
wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.
Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o
której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim
wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

12. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal
mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić
ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie
obowiązywania tej decyzji.

13. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest
obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w
deklaracji, o której mowa w ust. 1.

14. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać
dokumenty, o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o
przyznaniu tego dodatku.

15. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a w szczególności
ustali wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym
wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji
pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Art. 9.
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:

1) (utracił moc),
2) sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału,
[3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dokumenty, o których

mowa w art. 7 ust. 2,]
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<3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,>
4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) szczegółowe rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych: najemców, członków

spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli
budynków i lokali mieszkalnych, osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu
prawnego i oczekujących na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny oraz
najemców i podnajemców opłacających czynsz wolny,

2) sposób ustalania i maksymalną wysokość ryczałtu na zakup opału dla gospodarstw
domowych, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalację
doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz
gazu przewodowego,

3) dane, które powinny być zawarte we wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, a w szczególności dotyczące osoby ubiegającej się o ten dodatek,
zajmowanego lokalu mieszkalnego i jego technicznego wyposażenia oraz
miesięcznych wydatków za ten lokal,

4) dane, które powinny być zawarte w deklaracji o dochodach, a w szczególności dane
dotyczące osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ich miejsca pracy
bądź nauki oraz wysokość ich dochodu.

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI

WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O

PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn.

zm.)

Art. 12.
1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres wykonywania działalności
gospodarczej,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona

koncesja,
5) wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja,
6) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności,
7) 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, dane członków organu
zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników, zawierające:
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a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego

państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego
dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość,

e) adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy[.]<,>
<8) zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników

niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.>
<1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

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
albo inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia
działalności gospodarczej i organizacji przedsiębiorcy,

[3) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności 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 znacznych pakietów akcji, o

których mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539), posiadanych przez udziałowców lub akcjonariuszy,

6) zaświadczenia o niekaralności osób wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub umyślne wykroczenie skarbowe
i oświadczenia tych osób, że nie są prowadzone przeciwko nim postępowania, 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 działalnością gospodarczą, określoną w koncesji,
9) opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2,

10) zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne
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przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania
określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i
ochronie środowiska.

2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorca składa w formie oryginału,
poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia.

3. Przedsiębiorca może dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji także inne dokumenty
mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

4. Organ koncesyjny może zażądać od przedsiębiorcy innych dokumentów niż określone w
ust. 2 lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania okaże
się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes
publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

5. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2, mają prawo żądać od przedsiębiorcy
ubiegającego się o udzielenie koncesji, udzielenia informacji niezbędnych do
sprawdzenia danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji oraz dokonać
sprawdzenia faktów w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki
wykonywania planowanej działalności gospodarczej.

[Art. 13.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku
składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1,
uwzględniając w nim obowiązek zawarcia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1.]

<Art. 13.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o
udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, uwzględniając w nim obowiązek zawarcia
informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1, treści klauzuli, o której mowa w art. 12 ust.
1a, oraz informacji o dokumentach wymaganych przy złożeniu wniosku o udzielenie
koncesji.>

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

125, poz. 874, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;

<2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
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3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także
obszaru;

4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie licencji;

5) czas, na jaki licencja ma być udzielona.
3. Do wniosku o udzielenie licencji, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:

[1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);]
4) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby

zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;
[5) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1;]
<5) zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art.

5 ust. 3 pkt 1;>
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt

3;
7) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;
8) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów

dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest
właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do
dysponowania nimi.

<3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji nie dołącza się dokumentów, o których
mowa:

1) w ust. 3 pkt 4 i 6 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką;

2) w ust. 3 pkt 7 i 8 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu
drogowego wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b.

Art. 15.
1. Licencję cofa się:

1) w przypadku gdy:
a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania

działalności gospodarczej objętej licencją,
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b) przedsiębiorca nie podjął działalności objętej licencją w ciągu 6 miesięcy od
dnia jej wydania, pomimo wezwania organu licencyjnego do jej podjęcia;

2) jeżeli jej posiadacz:
a) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie

transportu drogowego,
b) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania

działalności objętej licencją określone przepisami prawa,
c) odstąpił licencję osobie trzeciej,
d) zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją, a w

szczególności nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego,
transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy,

e) rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji
kierowców;

3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych, zainstalowanych
w pojeździe;

[4) jeżeli przedsiębiorca wykonujący transport drogowy w zakresie, o którym mowa w
art. 4 pkt 3 lit. b, zlecił wykonanie przewozu rzeczy podmiotowi nieposiadającemu
licencji.]

2. Cofnięcie licencji w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, d oraz lit. e
poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego
stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia
licencji. Przepisu nie stosuje się, gdy posiadacz licencji przestał spełniać wymagania, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a.

2a. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się, jeżeli przewoźnik zawiadomił organ, który
udzielił licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego, w trybie i na
zasadach określonych w art. 14a.

3. Licencja może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz:
1) nie przedstawił, w wyznaczonym terminie, informacji i dokumentów, o których

mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 i art. 83;
2) rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków

osi lub wymiaru pojazdu;
3) zalega w regulowaniu, stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym

orzeczeniem, zobowiązań:
a) celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
b) wobec kontrahenta;

4) samowolnie:
a) zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów

cyfrowych zainstalowanych w pojeździe, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3,
b) zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie

kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.
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4. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dokumenty, o których mowa w art. 11, organowi,
który udzielił licencji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

5. W przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie udzielona wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.

Art. 22a.
1. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1:

1) odmawiają udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym w przypadku, gdy wnioskodawca
nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z
pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji;

2) mogą odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:

a) zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie
dla już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są
obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę
przewoźników,

b) zostanie wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność
porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą
usług drogowych,

[c) wnioskodawca nie wykonuje, na skutek okoliczności zależnych od niego,
krajowych przewozów regularnych na innych obsługiwanych liniach
komunikacyjnych, co najmniej przez 7 dni,]

d) wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już
zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.

2. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, mogą odmówić udzielenia zezwolenia lub
zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i d.

3. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie
komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia
pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z
poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w
zakresie regularnego przewozu osób.

[4. Za czynności związane z opracowaniem analizy, o której mowa w ust. 3, organ właściwy
do spraw zezwoleń pobiera opłatę od wnioskodawcy.]

5. Analizę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza organ właściwy do spraw zezwoleń co
najmniej raz w roku, z uwzględnieniem:

1) istniejącej komunikacji, w tym rodzaju pojazdów, godzin ich odjazdów lub
częstotliwości kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych;

2) dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z
realizacji przewozów i stosowanych taryf;

3) przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych;
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4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.

6. Organ przeprowadzający analizę, o której mowa w ust. 3, zasięga opinii w sprawie
proponowanych zmian w zakresie udzielanych lub zmienianych zezwoleń od organizacji
konsumentów.

7. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, mogą realizować zadania, o których mowa
w ust. 3, przez własne jednostki lub inne wyspecjalizowane podmioty.

[8. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat uiszczanych
przez przewoźników drogowych za czynności określone w ust. 3 w wysokości nie wyższej
niż 5 zł za każde 1.000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej
oraz nie mniejszej niż 100 zł za daną linię komunikacyjną, mając na uwadze ilość linii
komunikacyjnych oraz stopień zaspokojenia potrzeb przewozowych, a także sytuację
rynkową na danym terenie w zakresie regularnego przewozu osób.]

Art. 33.
1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu

zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia
przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej
działalności gospodarczej.

2. Obowiązek uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów
drogowych wykonywanych:

1) w ramach powszechnych usług pocztowych;
2) przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z

tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.);

3) przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu
drogowego.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy,
jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w
ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj i zakres wykonywania przewozów
drogowych na potrzeby własne oraz rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych.

4. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania
przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do
wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu
drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w
nim określonych.

[6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać
informacje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i ust. 3 pkt 1-3, 7 i pkt 8.]
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<6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać
informacje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1–4 i ust. 3 pkt 7 i 8.>

7. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
[8. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis albo wypisy z

zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na okres do 5 lat.
Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis albo
wypisy z zaświadczenia wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na okres do 5
lat.

9. Właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przedsiębiorcy wydania
nowego zaświadczenia, w przypadku stwierdzenia wykonywania przez tego
przedsiębiorcę przewozu niezgodnie z posiadanym zaświadczeniem.]

<8. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy
z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas
nieokreślony. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy
oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje Główny Inspektor Transportu
Drogowego na okres do 5 lat.

9. W przypadku wykonywania międzynarodowego niezarobkowego przewozu
drogowego niezgodnie z wydanym zaświadczeniem Główny Inspektor Transportu
Drogowego odmawia wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia
upływu ważności posiadanego zaświadczenia.>

<9a. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego
niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta, w drodze decyzji,
stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego zaświadczenia jest możliwe
po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.>

9a. Przedsiębiorca, który wykonywał przewóz niezgodnie z posiadanym zaświadczeniem,
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zaświadczenia w takim samym zakresie
nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia upływu terminu, na jaki zostało wydane
posiadane zaświadczenie.

Art. 33 ust. 9a dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.
(Dz.U.10.249.1656) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2011 r.

10. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wypisu z tego zaświadczenia, mając na
uwadze przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 20 ust. 2.

11. (uchylony).

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. Nr

45, poz. 271, z późn. zm.)

Art. 75.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zwany dalej

"wnioskiem", powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
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2) siedzibę i adres przedsiębiorcy;
<2a) numer we właściwym rejestrze;>

3) określenie rodzajów produktów leczniczych mających stanowić przedmiot obrotu w
przypadku ograniczenia asortymentu;

4) wskazanie miejsca i pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej;

5) wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, o których mowa w art. 76,
zlokalizowanych poza miejscem prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, jeżeli takie
występują;

6) datę podjęcia zamierzonej działalności;
7) datę sporządzenia wniosku i podpis osoby składającej wniosek.

2. Do wniosku należy załączyć:
[1) wyciąg z rejestru zgodnie z odrębnymi przepisami;]
2) tytuł prawny do pomieszczeń hurtowni lub komory przeładunkowej;
3) plan i opis techniczny pomieszczeń hurtowni, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 5,

sporządzony przez osobę uprawnioną do ich wykonania;
[4) uwierzytelnione odpisy dokumentów stwierdzających uprawnienia osoby

wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni oraz jej oświadczenie,
że podejmie się tych obowiązków;]

<4) oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osobę wykwalifikowaną
odpowiedzialną za prowadzenie hurtowni albo potwierdzone za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia osoby
wykwalifikowanej oraz jej oświadczenie, że podejmie się tych obowiązków;>

5) opis procedur postępowania umożliwiających skuteczne wstrzymywanie lub
wycofywanie produktu leczniczego z obrotu i aptek szpitalnych;

6) opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu
przeznaczonego na hurtownię, a w przypadku hurtowni produktów leczniczych
weterynaryjnych opinię wojewódzkiego lekarza weterynarii;

7) opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami.
<2a. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.>

3. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza prowadzić hurtownię w dwóch lub więcej
miejscach, na każde miejsce działalności należy złożyć odrębny wniosek.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, a w przypadku hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych
weterynaryjnych - do Głównego Lekarza Weterynarii.
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Art. 100.
1. Podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 4, występujące o zezwolenie na prowadzenie

apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający:
1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię,

nazwisko oraz adres;
2) numer NIP oraz numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer

paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;

<2a) numer we właściwym rejestrze;>
3) wskazanie adresu apteki;
4) nazwę apteki, o ile taka występuje;
5) datę podjęcia działalności;
6) datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek.

2. Do wniosku należy dołączyć:
1) tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej;
[2) wyciąg z rejestru zgodnie z odrębnymi przepisami;]
3) plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez

osobę uprawnioną;
4) opinię Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki oraz

dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 88 ust. 2;
6) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez

wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty
zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku
osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres;

7) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu,
jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, dane wymagane
w opisie technicznym lokalu, uwzględniające w szczególności usytuowanie lokalu, jego
dostępność, warunki dostaw towaru, dane dotyczące powierzchni podstawowej i
pomocniczej.
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USTAWA z dnia 18 września 2001 r. O PODPISIE ELEKTRONICZNYM (Dz. U. Nr 130,

poz. 1450, z późn. zm.)

Art. 24.
1. Wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

dokonuje się na wniosek podmiotu, który zamierza świadczyć lub świadczy usługi
certyfikacyjne.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących
usługi certyfikacyjne powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wnioskodawcy,
2) określenie polityki certyfikacji, zgodnie z którą mają być tworzone i stosowane

kwalifikowane certyfikaty lub świadczone inne usługi związane z podpisem
elektronicznym,

3) miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres wnioskodawcy,
[4) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

gospodarczej, oraz aktualny wypis z rejestru dłużników niewypłacalnych,]
<4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie albo oświadczenie o
braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze
Sądowym;>

5) imiona i nazwiska osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, które podmiot ten zatrudnia
lub zamierza zatrudnić,

6) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zaświadczenia o
niekaralności osób, o których mowa w art. 10 ust. 3,

7) wskazanie technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania czynności w
zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych,

8) określenie sposobu zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie
mogłoby naruszać interes odbiorców usług certyfikacyjnych,

9) dokumenty przedstawiające sytuację majątkową oraz plan organizacyjny i finansowy
działalności wnioskodawcy,

10) dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru
kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,

11) dane służące do weryfikacji poświadczeń elektronicznych składanych przez podmiot
w ramach świadczonych przez niego usług certyfikacyjnych,

12) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy,
13) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy.

<2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>
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3. Przepisów ust. 2 pkt 4, 9 i 13 nie stosuje się do wniosku składanego przez organ władzy
publicznej lub Narodowy Bank Polski.

4. W przypadku braków we wniosku, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa
wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony na umotywowany wniosek
wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu.

6. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.
7. Za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów

świadczących usługi certyfikacyjne pobiera się opłatę. Uiszczona opłata nie podlega
zwrotowi.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór i szczegółowy zakres wniosku, uwzględniając możliwość elektronicznego

przetwarzania danych zawartych w formularzach,
2) szczegółowy tryb tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego, w tym

przez podmioty upoważnione na podstawie art. 23 ust. 4 lub 5, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia
certyfikacyjnego,

3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru
kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, uwzględniając
uzasadnione koszty ponoszone w związku z postępowaniem rejestrowym i
prowadzeniem rejestru.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn.

zm.)

Art. 14.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, a w przypadku

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, albo jednostki naukowej,
członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i
nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby
posiadającej obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu oraz adresy
zameldowania na pobyt stały i czasowy,

<2a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej,>

3) określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich
będą one używane,



- 132 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4) określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku,

5) (uchylony).
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę,
[2) stwierdzające uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej,]
3) oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także

oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
[4) zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, o której mowa w art.

11 ust. 1 pkt 1 lit. d),
5) odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,]
<4) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, o której mowa w art. 11 ust.

1 pkt 1 lit. d,
5) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

Krajowego Rejestru Sądowego,>
6) orzeczenie lekarskie i psychologiczne w zakresie, o jakim mowa w art. 11 ust. 1 pkt

1 lit. c),
7) opinię, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz ust. 2 pkt 2,
8) zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego

powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w
przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

2a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy
przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której
mowa w art. 10 ust. 2.

<2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

3. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne
dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

4. Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż określone w ust. 2
lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie
pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny
ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku
o wydanie pozwolenia, uwzględniając w nim obowiązek zawarcia informacji, o których
mowa w ust. 1.
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Art. 19a.
<1.> Osoba, o której mowa w art. 19, jest obowiązana przedłożyć odpowiednio

przedsiębiorcy albo kierownikowi jednostki naukowej przed przystąpieniem do pracy, a
następnie dostarczać co trzy lata:

[1) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,]
<1) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności,>
2) opinię, o której mowa w art. 19 pkt 5.

<2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 14 ust. 2b stosuje się
odpowiednio.>

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z

późn. zm.)

Art. 88.
1. Prezes Urzędu prowadzi rejestr lotniczych urządzeń naziemnych używanych dla potrzeb

lotnictwa cywilnego, zwany dalej "rejestrem urządzeń naziemnych".
2. Rejestr urządzeń naziemnych jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania

wpisu w rejestrze pozostają poufne.
3. Wpisowi do rejestru urządzeń naziemnych podlegają następujące lotnicze stałe urządzenia

naziemne, jeżeli mają być używane dłużej niż 6 miesięcy:
1) urządzenia radiokomunikacyjne;
2) urządzenia radiolokacyjne;
3) urządzenia radionawigacyjne;
4) wzrokowe pomoce nawigacyjne;
5) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych.

4. Wpisanie urządzenia naziemnego do rejestru urządzeń naziemnych następuje na wniosek
zakładającego urządzenie naziemne.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć w
szczególności:

1) informację o rodzaju urządzenia i celu, w jakim ma być stosowane;
2) współrzędne geograficzne anteny promieniującej urządzenia;
3) charakterystykę techniczną urządzenia;
[4) odpis zezwolenia właściwego organu administracji telekomunikacyjnej na

zakładanie i używanie urządzenia radiokomunikacyjnego, jeżeli takie zezwolenie jest
wymagane.]

<4) zaświadczenie albo oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na zakładanie i
używanie urządzenia radiokomunikacyjnego, jeżeli takie zezwolenie jest
wymagane.>
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<5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

6. Na dowód wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru urządzeń naziemnych
Prezes Urzędu wydaje zaświadczenie.

7. Prezes Urzędu odmawia wpisania urządzenia naziemnego do rejestru urządzeń
naziemnych, jeżeli wnioskodawca nie spełnił wymagań, o których mowa w ust. 5,
załączone do wniosku dokumenty są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym albo
urządzenie naziemne nie odpowiada warunkom technicznym określonym w tych
dokumentach lub w warunkach technicznych ustalonych na podstawie art. 92 pkt 2.

8. O wpisie i o odmowie wpisania urządzenia naziemnego do rejestru urządzeń naziemnych
oraz o jego wykreśleniu z rejestru rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze decyzji
administracyjnej.

9. Lotnicze urządzenie naziemne może być używane dla potrzeb ruchu lotniczego, jeżeli
posiada zezwolenie na eksploatację oraz zaświadczenie o wpisie tego urządzenia do
rejestru urządzeń naziemnych.

Art. 196.
1. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 1a, nie określa prawa obcego

przewoźnika do utrzymywania własnego personelu do obsługi technicznej,
eksploatacyjnej i handlowej przewozów, uprawnienia takie mogą być przyznawane
przewoźnikowi w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu, przy uwzględnieniu
zasady wzajemności. Przepis ten nie narusza przepisów art. 177-182 dotyczących obsługi
naziemnej.

2. Na wniosek obcego przewoźnika lotniczego, Prezes Urzędu może udzielić mu zezwolenia
na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przy uwzględnieniu zasady wzajemności.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć następujące dokumenty:
[1) odpis z rejestru sądowego oddziału przedsiębiorstwa przewoźnika na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zaświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji podatkowej NIP;
3) zaświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji w systemie REGON;]
<1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oddziału

przedsiębiorstwa przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru identyfikacji

podatkowej (NIP);
3) zaświadczenie albo oświadczenie o nadaniu oddziałowi numeru

identyfikacyjnego (REGON);>
4) określające nazwę, siedzibę i adres oraz status prawny podmiotu reprezentującego

obcego przewoźnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (akt zawiązania
podmiotu, wypis z właściwego rejestru) lub nazwisko i adres osoby fizycznej.
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<3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 184.

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. Nr 197, poz.

1661, z późn. zm.)

[Art. 7.
1. Wobec podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną w wysokości od 1.000 do

20.000.000 złotych, nie wyższą jednak niż 10 % przychodu osiągniętego w roku
obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności
podmiotu zbiorowego.

2. Przychód, o którym mowa w ust. 1, określa się na podstawie sporządzonego przez
podmiot zbiorowy sprawozdania finansowego albo w oparciu o podsumowanie zapisów
w księgach podatkowych, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i
Nr 143, poz. 1199).]

<Art. 7.
Wobec podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną w wysokości od 1 000 do 5 000
000 złotych, nie wyższą jednak niż 3 % przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w
którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego.>

Art. 9.
1. Wobec podmiotu zbiorowego można orzec:

1) zakaz promocji lub reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych lub
sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług lub udzielanych świadczeń;

2) zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego
środkami publicznymi;

3) zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest członkiem;

4) zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
[5) zakaz prowadzenia określonej działalności podstawowej lub ubocznej;]
6) podanie wyroku do publicznej wiadomości.
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[2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, orzeka się na okres od 1 roku do lat 5; orzeka
się je w latach.]

<2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, orzeka się na okres od 1 roku do lat 5;
orzeka się je w latach.>

[3. Zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie orzeka się, jeżeli jego orzeczenie mogłoby
doprowadzić do upadłości albo likwidacji podmiotu zbiorowego lub zwolnień, o których
mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90,
poz. 844, z późn. zm.).]

[Art. 13.
Jeżeli przed upływem 5 lat od orzeczenia kary pieniężnej zostanie ponownie popełniony czyn
zabroniony stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, wobec tego
podmiotu można orzec karę pieniężną w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia
zwiększonego o połowę; przepisu art. 9 ust. 3 nie stosuje się.]

<Art. 13.
Jeżeli przed upływem 5 lat od orzeczenia kary pieniężnej zostanie ponownie popełniony
czyn zabroniony stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, wobec
tego podmiotu można orzec karę pieniężną w wysokości do górnej granicy ustawowego
zagrożenia zwiększonego o połowę.>

[Art. 40.
Kasacja może być wniesiona jedynie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw
Obywatelskich.]

<Art. 40.
Kasacja może być wniesiona przez strony oraz przez Prokuratora Generalnego lub
Rzecznika Praw Obywatelskich.>

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW

NIEBEZPIECZNYCH (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do
rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, zwany dalej
"prowadzącym kurs", z zastrzeżeniem art. 14, jest obowiązany spełniać następujące
warunki i wymagania:

[1) mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]
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2) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne 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 dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji
opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa
drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa
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

dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w
szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie
komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;

5) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką
kursu dokształcającego.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca:
1) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
2) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany
na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
[2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;]
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) zakres prowadzonych kursów;
5) datę i podpis przedsiębiorcy.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy
dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października
2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.".

6. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
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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, podlegają następujące dane:

1) firma przedsiębiorcy;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) siedziba przedsiębiorcy i jego adres;
5) zakres prowadzonych kursów.

3. W celu wykazania spełniania wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3,
przedsiębiorca jest obowiązany posiadać:

1) dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo dokument stwierdzający
tożsamość osoby fizycznej;

[2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);]
3) szczegółowy program kursów dokształcających zawierający tematy zajęć, ze

wskazaniem czasu ich trwania oraz metod nauczania;
4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz przedmiot działalności

zawodowej wykładowców.

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U.

z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.)

Art. 22.
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów
spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w
przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników
odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;

2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek
dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu

rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001
r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123,
poz. 1351, z późn. zm.);
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5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).

[2. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy
dołączyć odpis z tego rejestru.]

<2. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku
należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające
oznaczenie jego firmy lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru we
właściwym rejestrze. Jeżeli dłużnik jest wnioskodawcą, powinien wskazać w
oświadczeniu także osoby uprawnione do jego reprezentowania.>

<2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

3. Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM (Dz. U. Nr

57, poz. 507, z późn. zm.)

Art. 48.
1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w kampanii referendalnej w programach

radiowych i telewizyjnych, o których mowa w art. 49-55, zwanymi dalej "podmiotami
uprawnionymi", są:

1) partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:
a) samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej

3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,
b) wchodziła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na

posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów;
2) klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem

ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zrzeszały
odpowiednio posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych
przez komitet wyborczy wyborców, a posłowie lub senatorowie ci stanowili więcej
niż połowę składu tych klubów;

3) stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która spełnia następujące warunki:
a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie

później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o
zarządzeniu referendum,

b) obszar jej działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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c) prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści
się w zakresie jej celów statutowych;

4) fundacja, która spełnia warunki określone w pkt 3 lit. a i c;
5) pełnomocnik, o którym mowa w art. 63 ust. 3.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w 40 dniu przed dniem referendum,
zawiadamiają Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze skorzystania z uprawnienia
określonego w ust. 1, załączając do zawiadomienia:

1) w przypadku partii politycznej - prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w
Warszawie o wpisaniu partii do ewidencji partii politycznych;

2) w przypadku klubu poselskiego, klubu senatorskiego oraz klubu parlamentarnego, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 - dokument wskazujący podmiot uprawniony do
reprezentowania klubu oraz informację odpowiednio Marszałka Sejmu lub
Marszałka Senatu o utworzeniu klubu;

[3) w przypadku stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej oraz fundacji -
uwierzytelniony statut i wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu
stowarzyszenia, organizacji lub fundacji do rejestru albo regulaminu działalności
stowarzyszenia zwykłego, poświadczonego przez właściwy organ nadzorujący;]

<3) w przypadku stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej oraz fundacji –
uwierzytelniony statut i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru w
Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenia, organizacji lub fundacji albo
regulaminu działalności stowarzyszenia zwykłego, poświadczonego przez
właściwy organ nadzorujący;>

4) w przypadku pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 - oświadczenie, o którym
mowa w art. 63 ust. 3.

<2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

3. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2,
wydaje podmiotom uprawnionym zaświadczenie o przysługiwaniu tym podmiotom
uprawnienia określonego w ust. 1.

4. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia warunków określonych w tym
przepisie, Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia odmawia wydania zaświadczenia.

5. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania zaświadczenia
doręcza się niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi, który złożył
zawiadomienie.

6. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 5, służy prawo wniesienia do Sądu Najwyższego
skargi na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania
zaświadczenia. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy
postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

7. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w składzie 3 sędziów,
i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia Sądu Najwyższego
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nie przysługuje środek prawny. Orzeczenie doręcza się podmiotowi, o którym mowa w
ust. 5, i Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę za zasadną,
Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wydaje zaświadczenie, o którym mowa w
ust. 3.

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2007 r. Nr

16, poz. 94, z późn. zm.)

Art. 48.
1. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
2. Wniosek o udzielenie licencji powinien zawierać:

1) nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

<2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP);>
3) imiona i nazwiska osób uprawnionych do występowania w imieniu przedsiębiorcy;
4) określenie przedmiotu i zakresu wykonywania działalności, na którą ma być

udzielona licencja.
3. Do wniosku należy dołączyć:

[1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej;

2) kopię zaświadczenia o statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON;
3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;]
4) dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 47 ust.

7;
[5) zaświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 47 ust. 2;]
<5) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art.

47 ust. 2.>
6) informacje o:

a) dotychczasowej działalności przedsiębiorcy,
b) toczących się postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym lub

likwidacyjnym wobec przedsiębiorcy;
7) szczegółowe dane dotyczące:

a) typów posiadanych pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 47 ust. 6 pkt
1,

b) kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów
kolejowych oraz szczegółowe dane dotyczące szkolenia tych pracowników.

<3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
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jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania licencji organ ją wydający może wezwać
wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji.

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania i
rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji oraz wzory licencji, uwzględniając
odpowiednio konieczność zapewnienia sprawności prowadzonego postępowania
administracyjnego oraz zakres niezbędnych danych.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. z

2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858)

Art. 92.
1. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej dla krajowego zakładu

ubezpieczeń wydaje, w drodze decyzji, po rozpatrzeniu wniosku założycieli zakładu
ubezpieczeń, organ nadzoru.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie nazwy lub firmy, siedziby i adresu, zasięgu terytorialnego i rzeczowego

zakresu działalności krajowego zakładu ubezpieczeń;
2) określenie wysokości kapitału zakładowego;
3) wskazanie założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń;
4) wskazanie formy prawnej, w jakiej ma być wykonywana działalność;
5) określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie

administracji krajowego zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci
przedstawicielstw; wymóg ten nie dotyczy przypadku, gdy akwizycja na rzecz
zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 1, będzie prowadzona przez
struktury własne założycieli zakładu ubezpieczeń;

6) wskazanie imion i nazwisk osób przewidzianych na członków zarządu i rady
nadzorczej;

7) wskazanie imienia i nazwiska aktuariusza, osoby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych oraz doradcy inwestycyjnego w przypadku, gdy obowiązek
zatrudnienia tej osoby wynika z ustawy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) projekt statutu krajowego zakładu ubezpieczeń;
2) projekty ogólnych warunków ubezpieczenia ryzyk, w zakresie których ma być

wydane zezwolenie;
3) sprawozdania finansowe założycieli, obejmujące bilanse, rachunki zysków i strat,

sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za ostatnie trzy lata przed datą
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złożenia wniosku lub z całego okresu działalności, jeżeli założyciel wykonuje
działalność gospodarczą przez czas krótszy niż okres trzech lat - w przypadku gdy
obowiązek sporządzania takich sprawozdań finansowych założycieli, z prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej, wynika z odrębnych przepisów prawa;

4) noty objaśniające do sprawozdań, o których mowa w pkt 3;
5) wyliczenie marginesu wypłacalności i wyliczenie wartości środków własnych - w

przypadku gdy założycielem jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji;
6) sprawozdania bankowe z przepływu środków pieniężnych na rachunkach

bankowych, obejmujące okres roku do dnia złożenia wniosku, zeznania podatkowe,
składane na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, za
ostatnie trzy lata podatkowe, oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych
przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu organizacyjnego - w
przypadku założycieli będących osobami fizycznymi, które nie mają obowiązku
sporządzania sprawozdań finansowych;

7) oświadczenia założycieli o kapitale zakładowym ze wskazaniem podmiotów
obejmujących akcje lub udziały, sposobu objęcia akcji lub udziałów, ilości
obejmowanych akcji lub udziałów oraz rodzaju akcji lub udziałów;

8) dowód posiadania przez założycieli środków finansowych wolnych od obciążeń w
wysokości równej kapitałowi zakładowemu i funduszowi organizacyjnemu wraz z
oświadczeniem o przeznaczeniu ich na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu
organizacyjnego;

9) plan działalności, obejmujący okres pierwszych trzech lat obrotowych działalności;
[10) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równoznaczny dokument wystawiony

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany nie później niż 3 miesiące przed
złożeniem wniosku - w przypadku, gdy założycielem jest osoba prawna;]

<10) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego
lub odpis ze stosownego rejestru wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku – w
przypadku gdy założycielem jest osoba prawna;>

11) zaświadczenie organu nadzoru właściwego dla siedziby zagranicznego zakładu
ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji, dotyczące wykonywanej przez
wnioskodawcę działalności oraz spełnienia wymogów w zakresie wypłacalności;

12) poświadczone notarialnie kopie stron dowodu osobistego, zawierające serię i numer
dowodu osobistego, imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie organu
wydającego dowód osobisty oraz datę wydania dowodu osobistego albo
poświadczoną notarialnie kopię paszportu - w przypadku założycieli będących
osobami fizycznymi;

13) życiorysy założycieli będących osobami fizycznymi oraz osób przewidzianych na
członków zarządu, członków rady nadzorczej i aktuariusza;

14) zgody osób przewidzianych na członków zarządu oraz rady nadzorczej na objęcie
stanowisk w zakładzie ubezpieczeń oraz oświadczenie aktuariusza o wyrażeniu
zgody na wykonywanie obowiązków w krajowym zakładzie ubezpieczeń;

[15) poświadczenie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób
przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej, w tym świadectwa pracy i
odpisy dyplomów;]
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<15) poświadczenie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób
przewidzianych na członków zarządu i rady nadzorczej, w tym kopie świadectw
pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie;>

16) poświadczoną kopię decyzji o wpisie aktuariusza do rejestru aktuariuszy;
[17) dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby proponowanej na

stanowisko aktuariusza, w tym świadectwa pracy i odpisy dyplomów;
18) zaświadczenie o niekaralności osób proponowanych na członków zarządu i rady

nadzorczej oraz aktuariusza, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia
wniosku, w przypadku obywateli polskich przez Krajowy Rejestr Karny, a w
przypadku obywateli państw obcych przez właściwy organ;]

<17) dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby proponowanej na
stanowisko aktuariusza, w tym kopie świadectw pracy i dokumentów
potwierdzających wykształcenie;

18) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób proponowanych na
członków zarządu i rady nadzorczej oraz aktuariusza;>

19) oświadczenia założycieli oraz osób przewidzianych na członków zarządu i członków
rady nadzorczej o toczących się przeciwko nim postępowaniach sądowych w
związku ze sprawą gospodarczą;

20) oświadczenia założycieli oraz osób przewidzianych na członków zarządu i członków
rady nadzorczej o uczestnictwie w organach zarządzających i nadzorujących spółek
handlowych;

21) oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnienie - w
przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie działu I grupa 3 załącznika do ustawy;

22) listę reprezentantów do spraw roszczeń, którzy zostaną ustanowieni w każdym
państwie członkowskim Unii Europejskiej - w przypadku wniosku o wydanie
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu II
grupy 10 załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika;

23) oświadczenie założycieli, czy krajowy zakład ubezpieczeń będzie podmiotem
zależnym lub podmiotem ze znaczącym udziałem kapitałowym:

a) zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej lub firmy
inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie
działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) podmiotu dominującego w stosunku do zakładu ubezpieczeń, zakładu
reasekuracji, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, które uzyskały
odpowiednie zezwolenia na wykonywanie działalności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej,

c) osoby fizycznej lub prawnej, posiadającej znaczący udział kapitałowy w
zakładzie ubezpieczeń, zakładzie reasekuracji, instytucji kredytowej lub firmie
inwestycyjnej, które uzyskały odpowiednie zezwolenia na wykonywanie
działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej

- z informacją o nazwach i adresach siedziby podmiotów, o których mowa w lit. a-c.
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<3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 18, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza
przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty urzędowe przed
tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4a. Organ nadzoru może, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju
właściwego nie przewiduje sporządzania określonych dokumentów, o których mowa w
ust. 3, odstąpić od wymogu złożenia dokumentów, zastępując je oświadczeniem
wnioskodawcy lub osoby, której sprawa dotyczy.

5. Organ nadzoru może żądać od założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń informacji
dotyczących ich:

1) struktury własnościowej;
2) sytuacji finansowej;
3) dotychczasowej działalności.

Art. 107.
1. Organ nadzoru, na wniosek zagranicznego zakładu ubezpieczeń, wydaje, w drodze

decyzji, zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez główny
oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz nazwę państwa, w którym

znajduje się jego siedziba;
2) siedzibę oraz rzeczowy zakres działalności głównego oddziału;
3) imiona i nazwiska osób przewidzianych na dyrektora głównego oddziału, jego

zastępców, aktuariusza, osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych
oraz doradcy inwestycyjnego, w przypadku gdy obowiązek zatrudnienia tej osoby
wynika z ustawy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) statut zagranicznego zakładu ubezpieczeń;
2) projekty ogólnych warunków ubezpieczeń, w zakresie których ma być wydane

zezwolenie;
3) wyliczenie marginesu wypłacalności i wyliczenie wartości środków własnych

zagranicznego zakładu ubezpieczeń;
4) plan działalności spełniający warunki, o których mowa w art. 93, dotyczący

prowadzenia głównego oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
obejmujący okres pierwszych 3 lat działalności;

5) projekt statutu głównego oddziału;
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6) zaświadczenie organu nadzoru ubezpieczeniowego państwa, w którym znajduje się
siedziba zagranicznego zakładu ubezpieczeń, o posiadaniu przez ten zakład
ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej oraz o
posiadaniu środków własnych oraz informację o sytuacji finansowej tego zakładu
ubezpieczeń;

7) sprawozdanie finansowe za okres ostatnich 3 lat działalności zagranicznego zakładu
ubezpieczeń wraz z opinią biegłego rewidenta;

8) dowód, że krajowe zakłady ubezpieczeń mogą podjąć działalność ubezpieczeniową
na terytorium kraju, w którym zakład ubezpieczeń ma siedzibę; wymóg ten nie
dotyczy krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała stosowne umowy
międzynarodowe;

9) informacje o wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie
administracji głównego oddziału i zorganizowanie jego jednostek terenowych;

10) wskazanie źródeł środków finansowych niezbędnych do wypłacenia świadczeń
ubezpieczeniowych i pokrycia marginesu wypłacalności;

11) zgodę osoby proponowanej na stanowisko dyrektora głównego oddziału oraz osób
proponowanych na stanowiska jego zastępców, a także zgodę aktuariusza - na
wykonywanie obowiązków w głównym oddziale;

12) życiorysy osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału i jego
zastępców oraz aktuariusza;

[13) dokumenty potwierdzające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe
niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń osoby proponowanej na stanowisko
dyrektora i osób proponowanych na stanowiska jego zastępców, w tym świadectwa
pracy i odpisy dyplomów;

14) dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby proponowanej na
stanowisko aktuariusza, w tym świadectwa pracy i odpisy dyplomów oraz
potwierdzoną kopię decyzji o wpisie do rejestru aktuariuszy;

15) zaświadczenie o niekaralności osób proponowanych na stanowiska dyrektora
głównego oddziału i jego zastępców oraz aktuariusza, wydane nie później niż 3
miesiące przed dniem złożenia wniosku, w przypadku obywateli polskich przez
Krajowy Rejestr Karny, a w przypadku obywateli państw obcych przez właściwy
organ;]

<13) dokumenty potwierdzające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie
zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń osoby
proponowanej na stanowisko dyrektora i osób proponowanych na stanowiska
jego zastępców, w tym kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających
wykształcenie;

14) dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym osoby proponowanej na
stanowisko aktuariusza, w tym kopie świadectw pracy i dokumentów
potwierdzających wykształcenie oraz kopię decyzji o wpisie do rejestru
aktuariuszy;

15) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób proponowanych na
stanowiska dyrektora głównego oddziału i jego zastępców oraz aktuariusza;>

16) oświadczenie osób proponowanych na stanowiska dyrektora głównego oddziału i
jego zastępców oraz aktuariusza o toczących się przeciwko nim postępowaniach
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sądowych w związku ze sprawą gospodarczą oraz o uczestnictwie w organach
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych;

17) oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnienie - w
przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie działu I grupa 3 załącznika do ustawy;

18) listę ustanowionych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej
reprezentantów do spraw roszczeń - w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu II grupa 10
załącznika do ustawy, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przewoźnika.

<3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 15, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być sporządzone w języku polskim lub
przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza
przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty urzędowe przed
tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. – PRAWO POCZTOWE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.

1159, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek, który zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania i adres głównego
miejsca wykonywania działalności;

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w
innym właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) określenie zakresu wnioskowanej działalności pocztowej oraz sposobu jej realizacji;
4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa,

wyznaczonego jednym lub więcej województwem, z określeniem planowanej
gęstości sieci w poszczególnym województwie.

2. Do wniosku należy dołączyć:
[1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z innego właściwego rejestru lub z

ewidencji działalności gospodarczej;
2) aktualny odpis zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);]
3) w przypadku spółek handlowych:
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a) listę członków zarządu, prokurentów oraz członków organu nadzoru,
b) listę akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5 % akcji imiennych albo listę

wspólników,
c) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, nazwisku rodowym

matki, miejscu zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz numerze PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku
cudzoziemców - informację o numerze paszportu oraz numerze wizy lub karty
pobytu,

d) informację w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. a i b;

4) w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących
działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową:

a) informację o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, nazwisku rodowym
matki, miejscu zamieszkania, numerze PESEL, a w przypadku cudzoziemców -
informację o ewentualnym miejscu zameldowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o numerze paszportu, a także o numerze wizy lub
karty pobytu,

b) informację w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym;
5) regulamin świadczenia usług pocztowych objętych wnioskiem;
6) opis sposobu świadczenia usługi pocztowej z uwzględnieniem wymogów, o których

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.
3. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony w formie elektronicznej.

USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. O NASIENNICTWIE (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271,

z późn. zm.)

Art. 45a.
1. Decyzję w sprawie akredytacji wydaje wojewódzki inspektor na wniosek:

1) prowadzącego obrót - w przypadku akredytacji, o której mowa w art. 41 ust. 2;
2) prowadzącego obrót lub samodzielnego laboratorium - w przypadku akredytacji, o

której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2.
2. Decyzję w sprawie akredytacji, o której mowa w art. 43 ust. 3, 6 i 8, wydaje wojewódzki

inspektor na wniosek prowadzącego obrót, dostawcy lub podmiotu ubiegającego się o
uzyskanie akredytacji do prowadzenia samodzielnego laboratorium.

3. Akredytacji, o której mowa w art. 43 ust. 3, 6 i 8, udziela się, jeżeli laboratorium:
1) posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do

wykonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego;
2) zatrudnia osoby:

a) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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b) które ukończyły szkolenie i zdały egzamin, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt
2 i 3.

4. Do wniosku o udzielenie akredytacji dołącza się:
1) dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych;
2) [zaświadczenia o:] <kopię zaświadczenia o:>

a) ukończeniu szkolenia,
b) zdanym egzaminie z zakresu ukończonego szkolenia, wydane przez

wojewódzkiego inspektora;
3) zgodę prowadzącego obrót, którego materiał siewny będzie oceniany - w przypadku

akredytacji, o której mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2.
5. Akredytacji, o których mowa w ust. 1 i 2, udziela się na okres nie dłuższy niż 5 lat od

dnia wydania decyzji.
6. Wojewódzki inspektor w ramach nadzoru nad akredytowanymi kwalifikatorami,

akredytowanymi próbobiorcami oraz akredytowanymi laboratoriami kontroluje ich pracę
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących odpowiednio: oceny polowej materiału
siewnego albo oceny laboratoryjnej materiału siewnego, albo pobierania prób materiału
siewnego.

7. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 6, wojewódzki inspektor może w szczególności:
1) uczestniczyć w ocenie polowej, ocenie laboratoryjnej lub pobieraniu prób materiału

siewnego, dokonywanych przez podmioty, o których mowa w ust. 6, lub sprawdzać
prawidłowość wykonywania tych czynności;

2) dokonywać sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej oceny polowej,
oceny laboratoryjnej lub pobrania prób materiału siewnego;

3) żądać od podmiotu kontrolowanego udzielania, w wyznaczonym terminie,
pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

8. Jeżeli w trakcie kontroli wojewódzki inspektor stwierdzi, że akredytowani kwalifikatorzy,
akredytowani próbobiorcy oraz akredytowane laboratoria nie spełniają warunków
niezbędnych do wykonywania odpowiednio: oceny polowej materiału siewnego albo
oceny laboratoryjnej materiału siewnego, albo pobierania prób materiału siewnego, w
szczególności:

1) w przypadku kwalifikatorów i próbobiorców:
a) nie posiadają ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zdanym egzaminie

z zakresu ukończonego szkolenia lub
b) dokonują oceny lub pobierania prób materiału siewnego nierzetelnie lub

niezgodnie z przepisami ustawy, lub
c) nie dysponują wymaganym sprzętem, lub
d) nie wykonali określonej, minimalnej liczby ocen lub pobrania prób materiału

siewnego, lub
e) nie składają wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów określonych w ust. 12

w wyznaczonym terminie,
2) w przypadku laboratoriów:

a) nie zatrudniają osób, które posiadają ważne zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia i zdanym egzaminie z zakresu ukończonego szkolenia, lub
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b) nie posiadają odpowiednich warunków lokalowych oraz wyposażenia
technicznego niezbędnego do wykonywania oceny laboratoryjnej materiału
siewnego, lub

c) ocena jest wykonywana nierzetelnie lub niezgodnie z przepisami ustawy, lub
d) nie składają wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów określonych w ust. 12

w wyznaczonym terminie
- cofa decyzję o akredytacji albo nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień w
określonym terminie, w zależności od zakresu stwierdzonych uchybień.

9. Do urzędowych kwalifikatorów i urzędowych próbobiorców przepis ust. 8 pkt 1 lit. b i d
stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli w trakcie kontroli wojewódzki inspektor stwierdzi:
1) że plantacja została oceniona nieprawidłowo przez akredytowanych kwalifikatorów -

unieważnia wynik oceny polowej materiału siewnego;
2) nieprawidłowości w pracy akredytowanych próbobiorców - unieważnia próbobranie

poddane tej kontroli i wynik oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonanej na
próbach pobranych przez danego próbobiorcę;

3) nieprawidłowości w pracy akredytowanych laboratoriów - unieważnia:
a) wyniki oceny laboratoryjnej materiału siewnego poddanej tej kontroli i wydane

świadectwo lub informację,
b) zatrzymuje etykiety lub plomby.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, wojewódzki inspektor, po przeprowadzeniu
oceny polowej materiału siewnego albo oceny laboratoryjnej materiału siewnego, albo po
pobraniu prób materiału siewnego, wydaje nowe świadectwa lub informacje.

12. Akredytowani próbobiorcy, akredytowani kwalifikatorzy oraz akredytowane laboratoria
są obowiązani do składania wojewódzkiemu inspektorowi:

1) kopii świadectw, informacji lub protokołów pobrania prób, w terminie 7 dni od dnia
dokonania odpowiednio: oceny polowej materiału siewnego, oceny laboratoryjnej
materiału siewnego, pobrania próby, wystawienia świadectw, informacji lub
sporządzenia protokołu pobrania prób;

2) w przypadku laboratoriów - pisemnych sprawozdań z dokonanej oceny
laboratoryjnej materiału siewnego, w formie uzgodnionej z wojewódzkim
inspektorem.

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. O RENCIE SOCJALNEJ (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z

późn. zm.)

Art. 10.
1. Prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
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2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w
ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub inną pracę zarobkową
albo prowadzenie działalności pozarolniczej.

3. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności
pozarolniczej uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki
na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych".

4. Za przychód, o którym mowa w ust. 1, uważa się również kwoty pobranych zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku
wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

5. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż
wymieniony w ust. 1-4, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn.
zm.), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 i 2, lub osiągania przychodów z tytułu umowy najmu,
podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

6. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody,
o których mowa w ust. 1-5, w łącznej kwocie wyższej niż 30 % przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

[7. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani
niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w
kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w
formie pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są
odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana
do przedstawienia zaświadczenia określającego kwotę przychodu.]

<7. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani
niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu
w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie
następuje w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na
ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, osoba
pobierająca rentę socjalną jest obowiązana do przedstawienia zaświadczenia albo
oświadczenia określającego kwotę przychodu.>

<7a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

8. Organ wypłacający rentę socjalną może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie
informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób
fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów
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osiąganych przez osoby fizyczne lub informacji o opodatkowaniu działalności na
zasadzie karty podatkowej w celu dokonania weryfikacji oświadczenia złożonego przez
osobę pobierającą rentę.

9. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 14. dnia roboczego drugiego
miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, kwotę przychodu, o której mowa w ust. 6, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O SŁUŻBIE ZASTĘPCZEJ (Dz. U. Nr 223, poz. 2217,

z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120)

Art. 21.
1. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, odracza osobie podlegającej

kwalifikacji wojskowej, na jej wniosek, odbycie służby zastępczej ze względu na:
1) wybór na posła - na czas pełnienia mandatu;
2) kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej;
3) konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z

nim zamieszkałym, który:
a) nie ukończył 16 roku życia,
b) został uznany za stale niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym na

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.),

c) został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz samodzielnej egzystencji
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.),

d) został zaliczony do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),

e) ukończył 75 rok życia
- jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem
pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na
obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu - na
czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem ust. 4;

4) pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem, albo pobieranie nauki w
zakładzie kształcenia nauczycieli - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż
do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym osoba podlegająca
kwalifikacji wojskowej kończy 27 rok życia;

5) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w
szkole ponadpodstawowej - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do
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końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym osoba podlegająca
kwalifikacji wojskowej kończy 23 rok życia.

2. Odroczenia odbycia służby zastępczej ze względu na pobieranie nauki udziela się także
osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej będącym alumnami wyższych seminariów
duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo
słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających
osobowość prawną - na czas pobierania tej nauki.

3. Odroczenia odbycia służby zastępczej można udzielić również ze względu na ważne
sprawy osobiste lub rodzinne osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, a w
szczególności związane z zaistnieniem trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej, które nie
stanowią podstawy do udzielenia osobie podlegającej kwalifikacji wojskowej odroczenia
z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, albo z powodu
konieczności załatwienia spraw związanych z prowadzeniem przez osobę podlegającą
kwalifikacji wojskowej przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności
gospodarczej. Odroczenia nie udziela się, jeżeli spowodowałoby to nieodbycie służby
zastępczej.

4. Odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udziela się każdorazowo na czas określony
we wniosku, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.

5. Odroczenia, o którym mowa w ust. 3, udziela się tylko jeden raz, w wymiarze od 3 do 12
miesięcy.

6. Skreślenie z listy studentów lub słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli albo wydalenie
ze studiów lub zakładu kształcenia nauczycieli powoduje utratę udzielonego odroczenia
służby zastępczej z tytułu pobierania nauki.

[7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, której udzielono odroczenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4 i 5, po zakończeniu roku szkolnego lub akademickiego, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku, przedstawia marszałkowi
województwa zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego albo rozpoczęciu nowego roku
nauki.]

<7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, której udzielono odroczenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, po zakończeniu roku szkolnego lub akademickiego, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku,
przedstawia marszałkowi województwa zaświadczenie albo oświadczenie o
ukończeniu poprzedniego albo rozpoczęciu nowego roku nauki.>

<7a. Na wezwanie marszałka województwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej
okazuje odpowiednio: indeks szkoły wyższej z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego
i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) studiów, indeks zakładu kształcenia
nauczycieli z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku
(semestru) nauki, świadectwo szkolne z wpisem o zaliczeniu (zdaniu) roku
(semestru) nauki oraz legitymację szkolną (studencką) z wpisem o rozpoczęciu
nauki w kolejnym roku (semestrze).

7b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>
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8. Od decyzji marszałka województwa wydanej w sprawie odroczenia odbycia służby
zastępczej przysługuje osobie podlegającej kwalifikacji wojskowej odwołanie do
samorządowego kolegium odwoławczego.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006

r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby
niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę

urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub
jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie
potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer
emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię,
nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
[1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez
właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;]
<1) zaświadczenie albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego
członka rodziny, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
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d) wysokości należnego podatku;
2) zaświadczenia albo oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;>
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o
prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
[f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11,
h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki

został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.]
<f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub

szkoły wyższej,
g) zaświadczenie z urzędu pracy albo oświadczenie o braku propozycji

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o
dodatek, o którym mowa w art. 11,

h) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie urlopu
wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach
zatrudnienia.>

4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią
wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 17a, organ właściwy
może przeprowadzić wywiad.

4aa. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne z
tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wystąpią wątpliwości
dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 17, organ właściwy może przeprowadzić
wywiad.

4b. W przypadkach, o których mowa w ust. 4a i 4aa, organ właściwy może wystąpić do
ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa
w art. 3 pkt 17a lub art. 17, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym
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wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a także sposób
ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory:

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
3) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów
niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,
5) oświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku

kalendarzowym,
kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do sprawnej
realizacji świadczeń rodzinnych.

<5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych
wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności:

1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej

całodobowe utrzymanie,
5) okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy,
6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym

ośrodku szkolno-wychowawczym
– osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć

stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.
5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których mowa

w ust. 5a pkt 5, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 5a pkt 7, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego
osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie
społeczne.

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 w pkt 1 i 2 oraz w pkt 4 lit. f–h oraz w ust. 5a
pkt 1–7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
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fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający
strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres
komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur
dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i
szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu,

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych,
w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich
scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują
wojewodzie.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny
obejmujący dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości
udzielonych świadczeń, gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy
właściwe podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, oraz może
przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych. Organy właściwe przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 7.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT

(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1433)

Art. 17.
1. Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi określone w art.

5-11, a także posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo Krajowego
Rejestru Sądowego.
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2. Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjna uchwały w sprawie
wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji jest wniosek podmiotu
prowadzącego zakład.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt

oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu;
3) regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt;
4) informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych;
5) imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt;
6) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu

pomocniczego;
7) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer wpisu do Krajowego

Rejestru Sądowego.
4. [Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt

dołącza zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenie następującej treści:] <Wraz z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla
zwierząt składa oświadczenie następującej treści:>
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są
kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia
2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z
2008 r. Nr 220, poz. 1433).".

5. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt
oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego zakład
leczniczy dla zwierząt, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6. Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 2, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, po sprawdzeniu tych
dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o
wpisie.

7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust.
6, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca
może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który
nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie
odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
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8. Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu do
ewidencji.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz.

849, z późn. zm.)

Art. 43a.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek podmiotu, upoważnia podmiot, w

drodze decyzji, do opracowywania ocen i raportów w określonym zakresie.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może uzyskać podmiot, który spełnia

następujące warunki:
1) zapewnia, aby osoby, które będą opracowywały oceny i raporty, posiadały

kwalifikacje w tym zakresie;
2) zapewnia, aby osoby, które będą opracowywały oceny i raporty, nie pozostawały z

podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu
środkami ochrony roślin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby
mieć wpływ na treść oceny lub raportu;

3) posiada wdrożony i certyfikowany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
system zarządzania jakością w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności;

4) przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie
chronionych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu,

o którym mowa w art. 43 ust. 1;
2) imię i nazwisko osoby upoważnianej do kontaktów z ministrem właściwym do spraw

rolnictwa oraz adres do korespondencji;
<2a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej, o ile taki posiada;>
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki posiada;
4) wskazanie zakresu opracowywanych ocen i raportów, zgodnie z art. 43 ust. 2;
5) informacje dotyczące kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty;
6) datę i podpis.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
[1) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z innego odpowiedniego
rejestru albo ewidencji prowadzonych w innym państwie członkowskim;]

<1) odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji prowadzonych w innym
państwie członkowskim w przypadku podmiotów nieposiadających numeru w
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rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji
działalności gospodarczej;>

2) dokument potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie osób opracowujących oceny
i raporty;

3) aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością;
4) oświadczenia osób, które będą brały udział w opracowywaniu ocen i raportów

następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy (zawarcia
umowy cywilnoprawnej) z podmiotem opracowującym oceny i raporty nie
pozostawałem(-am) i nadal nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub
obrotu środkami ochrony roślin, który mógłby mieć wpływ na treść ocen lub
raportów oraz który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej
bezstronności w zakresie opracowywania ocen i raportów;

2) zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie przekazane informacje,
wyniki badań, dane i oceny związane z opracowywanymi ocenami i raportami.".

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, zawiera także:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr podmiotów upoważnionych do
opracowywania ocen i raportów, o których mowa w art. 43 ust. 1.

7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest jawny i zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu

upoważnionego do opracowywania ocen i raportów;
2) zakres upoważnienia;
3) datę wydania i numer decyzji.

8. Spełnienie przez podmiot opracowujący oceny i raporty warunków, o których mowa w
ust. 2, podlega kontroli prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest uprawniony do kontroli podmiotów
opracowujących oceny i raporty w zakresie:

1) zgodności wykonywanej działalności z udzielonym upoważnieniem;
2) przestrzegania warunków, o których mowa w ust. 2.

10. Osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do dokonywania
kontroli są uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność polegająca na opracowywaniu ocen i raportów, w dniach i
w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być
wykonywana;
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2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem
kontroli.

11. W przypadku gdy:
1) podmiot upoważniony do opracowywania ocen i raportów przestał spełniać warunki,

o których mowa w ust. 2, lub
2) osoby, które biorą udział w opracowywaniu ocen i raportów, złożyły oświadczenie, o

którym mowa w ust. 4 pkt 4 niezgodne ze stanem faktycznym
- minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, cofa upoważnienie do
opracowywania ocen i raportów.

12. W przypadku cofnięcia upoważnienia podmiot jest zobowiązany do przekazania do
ministra właściwego do spraw rolnictwa dokumentacji, o której mowa w art. 44 ust. 3
pkt 2.

13. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania ocen i raportów, może
wystąpić z wnioskiem o ponowne uzyskanie upoważnienia nie wcześniej niż po upływie
2 lat od dnia doręczenia decyzji cofającej upoważnienie.

14. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) kwalifikacje, w tym rodzaj wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób

opracowujących oceny i raporty,
2) wymagania co do treści opracowywanych przez podmioty, o których mowa w art. 43

ust. 1, ocen i raportów
- mając na uwadze zapewnienie, aby oceny i raporty zostały opracowane w oparciu o
aktualną wiedzę naukowo-techniczną, w sposób bezstronny i rzetelny.

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. O ORGANIZACJI RYNKÓW OWOCÓW I

WARZYW, RYNKU CHMIELU, RYNKU TYTONIU ORAZ RYNKU SUSZU

PASZOWEGO ORAZ RYNKÓW LNU I KONOPII UPRAWIANYCH NA WŁÓKNO (Dz.

U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz.

1486)

Art. 22.
1. Decyzję o zatwierdzeniu ośrodka certyfikacji wydaje się przedsiębiorcy wykonującemu

działalność gospodarczą w zakresie:
1) obrotu chmielem lub
2) przygotowania chmielu, lub
3) wytwarzania produktów chmielowych
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- jeżeli obiekt, w którym ma być certyfikowany chmiel lub produkty chmielowe,
urządzenia techniczne oraz ich rozmieszczenie w obiekcie umożliwiają prowadzenie
certyfikacji.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie

siedziby i adres wnioskodawcy;
2) informację o miejscu położenia obiektu, w którym ma być certyfikowany chmiel lub

produkty chmielowe;
3) informację o urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w obiekcie.

3. Do wniosku dołącza się:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu;
[2) zaświadczenie:

a) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
potwierdzające, że obiekty spełniają wymagania określone w przepisach o
ochronie przeciwpożarowej,

b) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzające, że obiekty
spełniają wymagania określone w przepisach sanitarnych.]

<2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że obiekty
spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i
przepisach sanitarnych.>

<3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor informuje przedsiębiorcę
o numerze identyfikacyjnym nadanym ośrodkowi certyfikacji.

5. Główny Inspektor może cofnąć, w drodze decyzji, zatwierdzenie ośrodka certyfikacji, w
przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie przestrzega przepisów
dotyczących certyfikacji chmielu lub produktów chmielowych lub obiekt, w którym ma
być certyfikowany chmiel lub produkty chmielowe, urządzenia techniczne i ich
rozmieszczenie w obiekcie uniemożliwiają prowadzenie certyfikacji.

USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. O RYBOŁÓWSTWIE (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn.

zm.)

[Art. 22.
1. Prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich w polskich obszarach

morskich wymaga uzyskania zezwolenia.
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2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje minister właściwy do spraw rybołówstwa, na
czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, na wniosek armatora statku, przy użyciu którego
prowadzony jest skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie

siedziby i adres armatora statku, przy użyciu którego prowadzony jest skup lub
przetwórstwo organizmów morskich;

2) nazwę, oznaczenie, międzynarodowy sygnał wywoławczy, port macierzysty oraz
przynależność państwową statku;

3) rodzaj napędu statku, moc w kW silników głównych i pomocniczych;
4) długość całkowitą statku;
5) długość między pionami;
6) pojemność statku;
7) pojemność ładowni przeznaczonych do przechowywania produktów rybołówstwa;
8) określenie ilości oraz gatunku organizmów morskich, które będą celem

prowadzonego skupu lub przetwórstwa;
9) planowany rejon prowadzenia skupu lub przetwórstwa organizmów morskich.

4. Zezwolenie zawiera:
1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie

siedziby i adres armatora statku, przy użyciu którego jest prowadzony skup lub
przetwórstwo organizmów morskich;

2) nazwę, oznaczenie, międzynarodowy sygnał wywoławczy, port macierzysty oraz
przynależność państwową statku;

3) określenie ilości i gatunku organizmów morskich, będących celem prowadzonego
skupu lub przetwórstwa;

4) określenie rejonu prowadzenia skupu lub przetwórstwa organizmów morskich;
5) okres ważności zezwolenia.

5. W czasie prowadzenia skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, powinno znajdować się na statku.]

Art. 63.
1. Kto wykonuje rybołówstwo morskie statkiem rybackim z naruszeniem przepisów ustawy

i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki
Rybackiej Unii Europejskiej, podlega, w przypadku:

1) armatora statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m -
karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok
poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2) kapitana statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m -
karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
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3) armatora lub kapitana statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m -
karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Kto z naruszeniem przepisów o rybołówstwie:
1) prowadzi połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo

szkoleniowych,
[2) prowadzi skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich,]
3) prowadzi chów lub hodowlę ryb i innych organizmów morskich,
4) dokonuje zarybiania,
5) prowadzi obrót produktami rybołówstwa

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok
poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Kto z naruszeniem przepisów o rybołówstwie prowadzi połowy w celach sportowo-
rekreacyjnych, podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwukrotnego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok
poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1-3, zróżnicowane w zależności od
ich rodzaju i społecznej szkodliwości.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późn. zm.)

Art. 33a.
1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o

której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12
października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z
19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str.
307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może
rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej
składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych
towarów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem:
1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik

dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dokonaniem importu:

a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na
ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków
stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego
tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych
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składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty
należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;
2) przedstawienia organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu

należności celnych zabezpieczenia w wysokości równej kwocie podatku, który ma
być rozliczony w deklaracji podatkowej.

<2a. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt
1, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika
oświadczeń o tej samej treści.

2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się,
jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.

4. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz
naczelnika urzędu skarbowego o:

1) zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem
okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;

2) rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed
początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

5. W przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1
lit. b lub c rozporządzenia wymienionego w ust. 1, dokonywane jest przez
przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym
mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego składane jest zgłoszenie celne.
Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, z tym że zabezpieczenie, o którym mowa w
ust. 2 pkt 2, może zostać przedstawione przez przedstawiciela pośredniego.

6. Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się po upływie okresu
rozliczeniowego, za który składana jest deklaracja podatkowa, o której mowa w ust. 1,
pod warunkiem przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających
złożenie deklaracji podatkowej, w której wykazano kwotę podatku należnego z tytułu
tego importu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU
W WYSOKOŚCI 7 %

Poz.  Symbol PKWiU 2008  Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1  2  3

 Towar (grupa towarów)
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Uwaga: poz. 1-31 pominięto

[32  ex 10.71.12.0  Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej

trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza

14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi

przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten

również nie przekracza 14 dni]

<32 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże>

Uwaga: poz. 33-187 pominięto

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI

NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.)

Art. 22.
1. W mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej

Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania, mogą uczestniczyć:
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej,
2) producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności,

3) wpłacający na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w
ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-
spożywczych, lub korzystający ze środków tych funduszy

- zwani dalej "przedsiębiorcami", wpisani do centralnego rejestru przedsiębiorców,
zwanego dalej "rejestrem".

2. Rejestr jest prowadzony przez Agencję w formie elektronicznej w sposób zapewniający
ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.
4. Wniosek składa się na formularzu rejestracyjnym opracowanym i udostępnianym przez

Agencję.
5. Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności:

1) nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy;
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2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i adres do korespondencji;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfikacyjny w

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli
został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z
zastrzeżeniem ust. 6.

<4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
ewidencji działalności gospodarczej, o ile został nadany;

5) numer producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, o ile został nadany;

6) numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.>
[5a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do wniosku:

1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem złożenia wniosku;

2) zaświadczenie o nadaniu przedsiębiorcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz
numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również
kopię dokumentu tożsamości zawierającego numer ewidencyjny powszechnego
elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL);

3) zaświadczenie wystawione przez bank o posiadaniu przez przedsiębiorcę rachunku
bankowego z podaniem numeru tego rachunku.]

6. Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego lub
nieprowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności, we wniosku zamiast
numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(PESEL) podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia danej
osoby.

[6a. Jeżeli w kraju pochodzenia przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub w kraju, w
którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 5a, do wniosku, zamiast tych dokumentów, dołącza
się oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane określone w ust. 5a.]

<6a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nieposiadający obywatelstwa
polskiego lub nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub nieprowadzący na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej działalności, do wniosku dołącza oświadczenie potwierdzone przez
notariusza, właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia
przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, zawierające dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4.>

7. Do rejestru wpisuje się dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4.
8. Dane indywidualne zawarte w rejestrze mogą być udostępniane wyłącznie organom

sprawującym nadzór nad Agencją oraz organom statystyki publicznej, natomiast dane
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zbiorcze mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej prowadzącym
systemy informacyjne.

9. Przepisów ust. 6 i 6a nie stosuje się do przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362, z późn. zm.)

Art. 57.
1. Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:

1) jednostki samorządu terytorialnego;
2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne,

fundacje i stowarzyszenia;
3) inne osoby prawne;
4) osoby fizyczne.

2. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze
względu na położenie domu.

[3. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:
1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;
2) spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2;
3) przedstawi:

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest
usytuowany dom,

b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi
przepisami,

c) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4:

– dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu,
– informację o sposobie finansowania domu i niezaleganiu z płatnościami

wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo

umyślne osoby, która będzie kierowała domem, oraz zaświadczenie, że ze
względu na stan zdrowia jest ona zdolna do kierowania domem.]

<3. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, jeżeli
podmiot o nie występujący:

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;
2) spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2;
3) złoży wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.>
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<3a. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zawiera:
1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także

dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile osoba
taki posiada);

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer identyfikacyjny REGON;
5) nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej;
6) liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu;
7) strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy

personelu.
3b. Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć:

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której
jest usytuowany dom;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi
przepisami;

3) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
4) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4:

a) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie
podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do ewidencji
działalności gospodarczej,

b) informację o sposobie finansowania domu,
c) zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze

względu na stan zdrowia do kierowania domem,
d) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec

urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
e) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione

umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.
3c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3b pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest
dom pomocy społecznej.

5. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony.
6. Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej. Wojewoda corocznie, do dnia 30

czerwca, ogłasza rejestr domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
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7. Bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, powiatu i miasta na
prawach powiatu nie mogą zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej i
ośrodka wsparcia.

[8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i
obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy
społecznej,

2) rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia,
3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia,
4) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy

społecznej
- uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców domów
oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej.]

<8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i
obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy
społecznej,

2) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej,
3) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu

pomocy społecznej
– uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców

domów oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej.>

Art. 57a.
[1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej:

1) przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie,
2) przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2,
3) nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych

dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3
- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na
dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.]

<1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy
społecznej:

1) przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie,
2) przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2,
3) nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych

dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3b
– wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo

na dostarczenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji.>



- 171 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda cofa zezwolenie
na prowadzenie domu pomocy społecznej.

3. W przypadku cofnięcia zezwolenia, wojewoda wykreśla dom z rejestru domów pomocy
społecznej.

Art. 80a.
1. Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą być prowadzone, po uzyskaniu

zezwolenia wojewody, przez:
1) powiat i samorząd województwa;
2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne,

fundacje i stowarzyszenia.
2. Zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wydaje

wojewoda właściwy ze względu na położenie placówki.
[3. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;
2) spełnia standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5;
3) przedstawi:

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest
położona placówka,

b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi
przepisami,

c) regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt,
d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

– dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu,
– informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami

wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo

umyślne osoby, która będzie kierowała placówką, oraz zaświadczenie, że ze
względu na stan zdrowia jest ona zdolna do kierowania placówką.]

<3. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej, jeżeli podmiot o nie występujący:

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;
2) spełnia standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5;
3) przedstawi:

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest
położona placówka,

b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi
przepisami,

c) regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt,
d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

– dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu,
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– informację o sposobie finansowania placówki,
– zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała placówką jest zdolna ze

względu na stan zdrowia do kierowania placówką,
– zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec

urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, która będzie
kierowała placówką.>

<3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d tiret czwarte, przepis art. 57
ust. 3c stosuje się odpowiednio.>

4. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym jest położona
placówka.

5. Zezwolenie na prowadzenie placówki wydaje się na czas nieokreślony.
6. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki

opiekuńczo-wychowawczej:
1) przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie,
2) przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5,
3) nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych

dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3
- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na
dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, wojewoda cofa zezwolenie
na prowadzenie placówki.

8. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru placówek
opiekuńczo-wychowawczych.

Art. 107.
1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej,

rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym, o których mowa w art. 103,
wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym
postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej.

2. (uchylony).
3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.
4. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz

kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się
aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy
aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.
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5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać
się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i
stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o
odmowie przyznania świadczenia.

<5a. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się
na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do

wglądu);
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem

1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu

zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek
rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za
które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach
nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa
rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole
ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie
statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu,
wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku
aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych
lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
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15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na
ubezpieczenie społeczne rolników;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą;

17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8

ust. 11 i 12;
19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.

5b. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5a, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się
odpowiednio.>

[6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, uwzględniając
miejsce i terminy jego przeprowadzania;

2) wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których
wypełnia się poszczególne części kwestionariusza wywiadu;

3) dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i
majątkowej, wzór oświadczenia o stanie majątkowym, mając na względzie
ujednolicenie informacji zawartych w oświadczeniu;

4) wzór legitymacji pracownika socjalnego, mając na względzie identyfikację
pracownika socjalnego.]

<6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
uwzględniając miejsce i terminy jego przeprowadzania, wzór kwestionariusza
wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których wypełnia się
poszczególne części kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie
majątkowym oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego, mając na uwadze
rzetelność przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.>

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)

Art. 26.
1. Wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone na wniosek w celu:

1) ułatwienia międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów, w szczególności w
portach morskich, lotniczych, rzecznych lub miejscach przyległych do przejść
granicznych;

2) rozwoju eksportu i tworzenia nowych miejsc pracy.
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2. Wolne obszary celne lub składy wolnocłowe mogą być tworzone w miejscach
niezamieszkanych, których położenie umożliwi sprawowanie skutecznego dozoru
celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego lub
składu wolnocłowego.

3. Zarządzającym wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym może być jedynie
osoba mająca siedzibę we Wspólnocie posiadająca, z wyjątkiem wolnych obszarów
celnych o typie kontroli II w rozumieniu art. 799 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego,
prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na której ma być
ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy.

4. Wstęp do wolnego obszaru celnego oraz przemieszczanie się w nim odbywa się według
zasad i na warunkach ustalonych z organem celnym.

5. Wolny obszar celny lub skład wolnocłowy może być zniesiony z urzędu lub na wniosek
zarządzającego.

6. Zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego może nastąpić z urzędu, w
przypadku gdy:

1) wymagają tego zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zarządzający rażąco naruszył przepisy podatkowe lub celne;
3) nie została podjęta działalność gospodarcza:

a) w wolnym obszarze celnym - w terminie 24 miesięcy od dnia jego ustanowienia,
b) w składzie wolnocłowym - w terminie 12 miesięcy od dnia jego ustanowienia.

<7. We wniosku o ustanowienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego
należy podać numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej. Nie jest wymagane potwierdzanie tych danych dokumentami.>

[Art. 28.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w
wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym;

2) ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub
składzie wolnocłowym.

W rozporządzeniu należy określić w szczególności dokumenty, które powinien przedłożyć
organowi celnemu przedsiębiorca w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia działalności w
wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.]

<Art. 28.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub
składzie wolnocłowym, mając na uwadze zapewnienie w szczególności przejrzystości
rozchodów i przemieszczeń towarów oraz ewidencji maszyn, urządzeń i wyposażenia.>

<Art. 28a.
1. Osoby, o których mowa w art. 799 lit. c Rozporządzenia Wykonawczego, składają do

dyrektora izby celnej właściwego ze względu na położenie wolnego obszaru celnego
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lub składu wolnocłowego pisemne powiadomienie o rozpoczęciu działalności w
wolnym obszarze celnym lub składach wolnocłowych.

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:
1) określenie osoby, która zamierza prowadzić działalność w wolnym obszarze

celnym;
2) numer identyfikacyjny EORI.

3. Do powiadomienia należy dołączyć kopię zezwolenia lub koncesji, w przypadku
działalności, której prowadzenie wymaga zezwolenia lub koncesji.

4. Zmiana danych, o których mowa w powiadomieniu lub załączonych dokumentach
wymaga pisemnego zgłoszenia do organu celnego właściwego ze względu na złożenie
powiadomienia, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.>

USTAWA z dnia 31 marca 2004 r. O PRZEWOZIE KOLEJĄ TOWARÓW

NIEBEZPIECZNYCH (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249,

poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

Art. 35.
1. Prezes UTK, na wniosek osoby zainteresowanej, wydaje świadectwo doradcy na okres 5

lat.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie oraz okres
zatrudnienia, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2;

2) kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
[3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo

popełnione umyślnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku;

4) zaświadczenie o ukończeniu kursu początkowego;
5) zaświadczenie o zdaniu egzaminu.]
<3) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione

umyślnie;
4) zaświadczenie albo oświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego;
5) zaświadczenie albo oświadczenie o zdaniu egzaminu.>

<2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>
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3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
świadectwa doradcy, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących doradcy.

4. Świadectwa doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
koleją wydane przez właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej są
uznawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 36.
1. Prezes UTK, na wniosek doradcy, przedłuża, w drodze decyzji administracyjnej, ważność

świadectwa doradcy na okres kolejnych 5 lat, jeżeli doradca:
1) nie przestał spełniać wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3;
2) ukończył w roku poprzedzającym termin upływu ważności świadectwa doradcy kurs

doskonalący dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z
przewozem koleją towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym
zakresie, zwany dalej "kursem doskonalącym";

3) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 3.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

[1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3;
2) zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego;
3) zaświadczenie o zdaniu egzaminu;]
<1) zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3;
2) zaświadczenie albo oświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego;
3) zaświadczenie albo oświadczenie o zdaniu egzaminu.>
4) świadectwo doradcy.

<2a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

Art. 39.
[1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów początkowych i kursów

doskonalących, zwanych dalej "kursami", jest działalnością regulowaną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2007 r. Nr 155, poz. 1095) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących
kursy.]

<1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów początkowych i kursów
doskonalących, zwanych dalej „kursami”, wymaga pisemnego zgłoszenia Prezesowi
UTK.>

2. Działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne umożliwiające

przeprowadzenie kursów zgodnie z ich programem;
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2) zatrudnia wykładowców, którzy posiadają wykształcenie wyższe i kwalifikacje w
zakresie problematyki dotyczącej przewozu koleją towarów niebezpiecznych;

3) posiada zbiór aktualnych przepisów w zakresie przewozu koleją towarów
niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, w szczególności plansze, przeźrocza,
fotografie, filmy oraz oprogramowanie komputerowe;

4) posiada możliwość przeprowadzania zajęć praktycznych objętych programem
kursów;

5) nie jest podmiotem, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne;

6) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby
fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

7) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na
ubezpieczenie społeczne.

[3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy jest dokonywany na pisemny
wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) zakres prowadzonych kursów;
5) datę i podpis przedsiębiorcy.]

<3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) nazwę organu rejestrowego i numer w rejestrze, w którym przedsiębiorca jest

zarejestrowany albo numer w ewidencji działalności gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) zakres prowadzonych kursów;
5) datę i podpis przedsiębiorcy.>

[4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie
następującej treści:
"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy
początkowe i kursy doskonalące są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia kursów początkowych i kursów doskonalących, określone w ustawie z
dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych.".

5. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem

imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji.]
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[Art. 44.
1. Prezes UTK wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę kursów w

przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.

2. Rażącym naruszeniem warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie
prowadzenia kursów jest:

1) prowadzenie kursów w sposób niezgodny z:
a) przepisami wydanymi na podstawie art. 40,
b) informacją, o której mowa w art. 43 pkt 1;

2) wydanie niezgodnego ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu kursu;
3) uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 42 ust. 2.
3) W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących

kursy, ponowny wpis do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie może
nastąpić jedynie na zasadach i w terminie określonych w art. 72 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.]

<Art. 44.
1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 39 ust.

1:
1) w sposób niezgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 40,
2) w sposób niezgodny z informacją, o której mowa w art. 43 pkt 1, a także w

przypadku,
3) wydania niezgodnego ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu kursu,
4) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 42 ust. 2

– Prezes UTK wzywa do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1, w terminie

określonym w wezwaniu, Prezes UTK wydaje decyzję o zakazie wykonywania
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 39 ust. 1, przez okres 3 lat.>

Art. 45.
[1. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy jest Prezes UTK.
2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają następujące dane:

1) firma przedsiębiorcy;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) siedziba przedsiębiorcy i jego adres;
5) zakres prowadzonych kursów.]

[3. W celu wykazania spełniania wymagań, o których mowa w art. 39 ust. 2, przedsiębiorca
jest obowiązany posiadać:
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1) dokument określający status podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a w przypadku osoby fizycznej -
dokument stwierdzający tożsamość;

2) zaświadczenie o niezaleganiu w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych,
opłat i składek na ubezpieczenie społeczne;

3) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców.]

<3. W celu wykazania spełniania wymagań, o których mowa w art. 39 ust. 2,
przedsiębiorca jest obowiązany:

1) posiadać dokument określający status podmiotu będącego osobą prawną lub
jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a w przypadku osoby
fizycznej – dokument stwierdzający tożsamość;

2) posiadać kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców;
3) przedstawić na wezwanie organu kontrolującego zaświadczenie albo

oświadczenie o niezaleganiu w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych,
opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I

PRZETWORÓW MLECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799 oraz z

2010 r. Nr 148, poz. 990)

Art. 4.
1. Warunkiem wykonywania działalności w zakresie skupu mleka przez podmiot skupujący

jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez Prezesa Agencji
rejestru podmiotów skupujących mleko, zwanego dalej "rejestrem podmiotów".

2. Prezes Agencji dokonuje, w drodze decyzji, wpisu do rejestru podmiotów po
stwierdzeniu, w wyniku kontroli, że wnioskodawca:

1) dysponuje systemem informatycznym zapewniającym prawidłowe prowadzenie
ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-6, albo
posiada dostęp do takiego systemu;

2) posiada pomieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których będą
przechowywane dokumenty związane z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt
2;

3) posiada przyrządy pomiarowe poświadczone dowodem legalizacji albo świadectwem
wzorcowania zgodnie z przepisami o miarach, zapewniające prawidłowe pomiary
ilości mleka podczas jego załadunku oraz rozładunku.

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów jest składany do Prezesa Agencji w terminie co
najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w zakresie skupu
mleka i zawiera:
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1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo
nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli został nadany,
oraz siedzibę i adres wnioskodawcy;

<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
ewidencji działalności gospodarczej;>

2) wskazanie daty planowanego rozpoczęcia działalności w zakresie skupu mleka;
3) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze wnioskodawca

będzie wykonywać działalność w zakresie skupu mleka;
4) nazwę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz nazwę

producenta oprogramowania tego systemu;
5) wskazanie metod:

a) pobierania próbek mleka do badania zawartości tłuszczu w mleku,
b) badania zawartości tłuszczu w mleku;

6) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupującego;
7) numer rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a;
8) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów związanych z ewidencją, o której

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i

udostępnianym przez Agencję.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dołącza:

[1) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty
pochodzenia zwierzęcego, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii na
podstawie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego;

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej;]

3) kopię decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi
skupującemu;

[4) kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku
bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a;]

<4) kopię umowy z bankiem lub oświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku
bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a;>

5) oświadczenie, że znane mu są obowiązki związane z wykonywaniem działalności w
zakresie skupu mleka, w szczególności dotyczące:

a) wykonywania badania zawartości tłuszczu w mleku, uwzględnianej przy
rozliczaniu kwoty indywidualnej, w laboratorium, o którym mowa w art. 21 ust.
1,

b) prowadzenia ewidencji oraz przekazywania informacji, o których mowa w art.
10 ust. 1 pkt 2-6,
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c) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających kwotę indywidualną;
6) (uchylony).

<5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

6. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów uważa się za zatwierdzone w
rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

Art. 9.
1. Rejestr podmiotów prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej w systemie

teleinformatycznym Agencji. Rejestr podmiotów zawiera dane, o których mowa w art. 4
ust. 3.

2. Podmiot skupujący informuje, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez
Agencję, Prezesa Agencji o zmianie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie
14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

[3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 i 6-8, podmiot
skupujący jest obowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających
zaistniałe zmiany.]

<3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1, 1a i pkt 6–8,
podmiot skupujący jest obowiązany do dostarczenia kopii dokumentów
potwierdzających zaistniałe zmiany.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

[Art. 18h.
Przed dokonaniem wpisu do rejestru marszałek województwa może:

1) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, o których
mowa w art. 18e,

2) wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów
potwierdzających dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 3-5, oraz
dokumentów poświadczających, że spełnia on warunki określone w art. 19

- w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki prowadzenia działalności agencji
zatrudnienia.]

<Art. 18h.
1. Przed dokonaniem wpisu do rejestru marszałek województwa może:
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1) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, o których
mowa w art. 18e,

2) wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie:
a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1

i 3,
b) zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzającego dane, o których mowa w

art. 18e ust. 1 pkt 4 i 5, oraz
c) dokumentów poświadczających, że spełnia on warunki określone w art. 19

– w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki prowadzenia działalności
agencji zatrudnienia.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w pkt 2 lit. b, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

Art. 55.
1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole
ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o
uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w
wysokości 100 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez
okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

2. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki
zgodnie z programem nauczania.

3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę
w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

[4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę,
potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.]

<4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie albo oświadczenie składane przez
bezrobotnego stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.>

<4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5 stosuje
się odpowiednio.

6. Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, od dnia
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podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Przepis art.
41 ust. 3c stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146,

poz. 1546, z późn. zm.)

Art. 29.
1. Jeżeli w terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty

inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w
terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki
uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.

2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów
wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej w
dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne,
lub z wyceny praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej
zgodnie z art. 28 ust. 2a, wynika, że wartość tych papierów wartościowych, udziałów lub
praw przewyższa cenę emisyjną certyfikatu albo wielokrotność tej ceny, sposób
postępowania określa statut funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zwrot nadpłaty ponad cenę emisyjną albo wielokrotność tej ceny w środkach pieniężnych
jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10 % odpowiednio ceny
emisyjnej certyfikatu albo wielokrotności ceny emisyjnej certyfikatu.

4. Przydział jednostek uczestnictwa następuje przez wpisanie do rejestru uczestników
funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na dokonaną
wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i
odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez
niego rachunek do dnia przydziału.

5. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania
funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo składa do
sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:
1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;
2) statut funduszu inwestycyjnego;
[3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz odpis z rejestru

przedsiębiorców;]
<3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo

oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;>
4) listę członków zarządu towarzystwa;
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5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o
zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz
zezwoleniem wydanym przez Komisję.

<7a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

8. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego
uzupełnienia.

9. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie
funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

10. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy
inwestycyjnych, fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne, na warunkach i w sposób
określony w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, oraz
doręcza Komisji wypis z tego rejestru.

Art. 32.
1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje

jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem towarzystwa zarządzającego
tym funduszem inwestycyjnym, podmiotu prowadzącego działalność maklerską w
zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji
kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i
przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2. Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w
państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA,
mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których
mowa w ust. 1.

2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2:
1) nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie

otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje
jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób
nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za
pośrednictwem tego podmiotu;

2) nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2, lub
czynnościami nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu
pośredniczy;
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3) prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów
uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej
instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji
kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie
trzecim lub oddziału banku zagranicznego.

2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego
doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów
uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada
zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:

[1) statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy
oraz odpis z właściwego rejestru;]

<1) statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
wnioskodawcy oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego
rejestru;>

2) schemat i opis powiązań kapitałowych;
3) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego
sprawozdania, inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną
sytuację finansową wnioskodawcy;

4) wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą
zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy;

5) dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

6) dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat
związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub
tytułów uczestnictwa;

7) wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

8) opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w
zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

9) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie
zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

10) informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i
odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

11) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej;

12) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem
zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
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13) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i
doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

14) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości,
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.).

<4a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się
odpowiednio.>

5. (uchylony).
6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze

stanem faktycznym;
3) wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu

lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.
8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie

informuje Komisję.
9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o każdej

zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o
których mowa w ust. 4 pkt 1, 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich
wiadomości.

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2,
nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z
połączeniem lub podziałem tego podmiotu.

Art. 192.
1. Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez

podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.
2. Zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami oznacza także

zezwolenie na zarządzanie pulą wierzytelności.
3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną
wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;

2) procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w
szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;

3) schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;
4) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego
sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną
sytuację finansową wnioskodawcy;
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5) opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do
wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

6) wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami;

7) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących
tajemnicę zawodową;

8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem
sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

9) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i
doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego;

10) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości
wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.

[5. Bank krajowy załącza do wniosku odpis z właściwego rejestru oraz dokumenty, o których
mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6.]

<5. Bank krajowy załącza do wniosku zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do
właściwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6.>

<5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się
odpowiednio.>

6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:
1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;
2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze

stanem faktycznym;
3) wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania sekurytyzowanymi

wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób należycie
zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.
8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie

informuje Komisję.
9. Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których

mowa w ust. 4 pkt 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, 5
i 7, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu innego niż bank krajowy zezwolenie, o
którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną
powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.
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USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody
przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

1a. (uchylony).
2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z

okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z
późn. zm.),

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w
celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit.
a, b, e i f,

e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
g) zgodę na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku

małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

i) (uchylona),
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) posiadają ważną Kartę Polaka,
4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367
oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa
w ust. 1, lub przebywającymi z nimi

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
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2a. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy przebywają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich byli
uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust.
2 pkt 1 lit. c, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1-2a mają prawo do podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej,
komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do
przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub
akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o
których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak
te osoby zagraniczne.

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach - posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone
w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem
na tym terytorium w celu połączenia z rodziną - cudzoziemców, którzy posiadają
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie
wzajemności, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym
zakresie jak ci cudzoziemcy.

<Art.13a.
Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność
gospodarczą, może być przekształcony w spółkę kapitałową na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr
94, poz. 1037, z późn. zm.).>

Art. 25.
1. Wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych

obywatelstwach przedsiębiorcy;
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz

adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca
wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z
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oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału
terytorialnego kraju;

6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie
posiada;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską

Klasyfikacją Działalności (PKD);
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile

przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o

ustanowieniu kuratora;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu

upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o
ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego
postępowania;

15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
<15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową
spółkę kapitałową;>

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do
CEIDG.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11, obejmują imię i nazwisko oraz odpowiednie dane
określone w ust. 1 pkt 1 i 3-6.

3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych
podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG,
nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG
lub wniosków, o których mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1.

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje
wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki

narodowej (REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
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6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku o
wpis do CEIDG będącego jednocześnie, dla osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą, wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w krajowym rejestrze urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o
kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, uwzględniając:

1) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów urzędowych;
2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) prowadzenie CEIDG w systemie teleinformatycznym;
4) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia
identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo
ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 31.
1. Wpisowi z urzędu do CEIDG podlegają informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt

13-16.
2. Kurator jest obowiązany przekazać informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13,

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się
postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych
przedsiębiorcy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

[3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 13-16, sąd albo organ zgłasza
niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia
uprawomocnienia się wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej
działalności.]

<3. Informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 14–16, sąd albo Centralna
Informacja Krajowego Rejestru Sądowego albo organ zgłasza niezwłocznie do
CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG,
nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku
albo decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności albo dokonania wpisu
do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek
przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.>

Art. 34.
1. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych.
2. Wpis w CEIDG podlega wykreśleniu z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej

ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:
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1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę;

<1a) wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej
powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;>

2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej;

3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej po upływie okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, po uprzednim
pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na
złożenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej;

4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2;

5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa.
3. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których

mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
informacji.

Art. 71.
1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 65, niezgodne ze stanem

faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania

działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności

regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla wpis

przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.
<4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje

działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych
rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności
gospodarczej.>

Art. 75.
1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

określonym w przepisach:
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1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540
oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857);

3) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.
1485, z późn. zm.);

[6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z późn. zm.) w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;]

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010
r. Nr 211, poz. 1384);

7a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129);

8) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz.
1228);

9) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
10) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z

późn. zm.;
11) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr

48, poz. 284, Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228);
12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i

Nr 203, poz. 1351);
13) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz.

2441, z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz.
1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278);

15) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w zakresie prowadzenia
laboratorium referencyjnego;

16) (uchylony);
17) ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,

poz. 271, z późn. zm.);
18) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,

poz. 874, z późn. zm.);
19) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn.

zm.);
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20) ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z
późn. zm.);

21) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.
U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.);

22) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr
11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858);

23) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124,
poz. 1154 , z późn. zm.);

24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr
182, poz. 1228);

25) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz.
11, z późn. zm.);

26) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.
1546, z późn. zm.);

27) ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33,
poz. 289, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.
97);

[28) w art. 19a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.
435, z późn. zm.);

29)  ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).]

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności
związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie
z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn.
zm.).

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w
przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr
180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
określonym w przepisach:

1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,

poz. 94, z późn. zm.).
4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku

papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr
112, poz. 743).

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki
wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady
i tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o
których mowa w ust. 1-4.
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Art. 110.
[1. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie przed

organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku I do
rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z późn. zm.).]

<1. Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie
przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku
I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i
88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE
L 214 z 09.08.2008, str. 3).>

2. Oświadczenie ma formę pisemną, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiają uprawnieniom organu udzielającego pomocy do kontroli

stanu faktycznego u przedsiębiorcy.
4. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia

określonego w ust. 1, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia
statusu przedsiębiorcy.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

z późn. zm.)

Art. 192c.
[1. Kto zajmując się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi

podlegającymi refundacji ze środków publicznych różnicuje ceny tych leków i wyrobów
medycznych w umowach z hurtowniami farmaceutycznymi, w tym także stosuje uciążliwe
lub niejednolite warunki tych umów lub uzależnia zawarcie umowy od przyjęcia lub
spełnienia przez hurtownię farmaceutyczną innego świadczenia, niemającego rzeczowego
ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.]
<1. Kto zajmując się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi

podlegającymi refundacji ze środków publicznych różnicuje ceny tych leków i
wyrobów medycznych w umowach z hurtowniami farmaceutycznymi, w tym także
stosuje uciążliwe lub niejednolite warunki tych umów lub uzależnia zawarcie
umowy od przyjęcia lub spełnienia przez hurtownię farmaceutyczną nienależnego
świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.>

2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w ust. 1 oferuje, udziela lub
obiecuje udzielić korzyści majątkowej.

[3. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2
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podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.]
3. W przypadku mniejszej wagi czynu określonego w ust. 1 lub ust. 2 sprawca podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w ust. 2 albo 3 w związku z ust. 2,

jeżeli korzyść majątkowa albo jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym
fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności
przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz.

U. Nr 273, poz. 2702, z 2006 r. Nr 107, poz. 722 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

Art. 2.
1. Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

[1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach
wzajemności, obywatelstwo innego państwa;]

<1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności,
obywatelstwo innego państwa;>

2) zna język polski;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne

przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
[5) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła

magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie
tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;]

<5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w
państwie, o którym mowa w pkt 1;>

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka
polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej
"egzaminem na tłumacza przysięgłego".

2. Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Art. 4.
1. Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części:

1) tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na
język polski;
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2) tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język
polski.

2. Egzamin na tłumacza przysięgłego uważa się za zdany w przypadku uzyskania
pozytywnych ocen z obu części egzaminu wskazanych w ust. 1.

[3. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego może
przystąpić do ponownego jego składania nie wcześniej niż po upływie roku od daty
poprzedniego egzaminu.]

4. Koszty egzaminu, w tym opłatę egzaminacyjną, ponosi kandydat na tłumacza
przysięgłego.

5. Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty

egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego, biorąc pod uwagę
rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu.

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
przeprowadzenia egzaminu w części pisemnej i ustnej, z uwzględnieniem obowiązku
sprawdzenia umiejętności tłumaczenia pism sądowych i urzędowych oraz tekstów
prawniczych.

Art. 6.
1. Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego,

uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę
tłumaczy przysięgłych.

[2. Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego,
podlega wpisowi, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez
Ministra Sprawiedliwości.]

<2. Osoba, która złożyła ślubowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega z urzędu
wpisowi na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości.>

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa, o którym
mowa w art. 5 ust. 2, oraz sposób prowadzenia listy tłumaczy przysięgłych, przy
uwzględnieniu możliwości prowadzenia tej listy w formie elektronicznej.

USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. O DOŚWIADCZENIACH NA ZWIERZĘTACH (Dz.

U. Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.

97)

Art. 13.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na hodowli zwierząt laboratoryjnych

lub dostarczaniu zwierząt doświadczalnych wymaga uzyskania zezwolenia powiatowego
lekarza weterynarii.
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2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane, jeżeli osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełnia warunki
określone dla utrzymywania zwierząt doświadczalnych.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres

wnioskodawcy;
2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby sprawującej opiekę nad

utrzymywanymi zwierzętami;
3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby sprawującej nadzór nad osobą,

o której mowa w pkt 2;
4) wykaz gatunków zwierząt, które będą hodowane lub dostarczane;
5) informację o wyposażeniu obiektów, w których zwierzęta będą utrzymywane.

[4. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty
potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.]

<4. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie
dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i
3.>

5. Powiatowy lekarz weterynarii w terminie 14 dni od dnia wydania zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw nauki i przekazuje dane,
o których mowa w ust. 3.

Art. 23.
1. Wniosek o wpisanie jednostki doświadczalnej do wykazu składa kierownik jednostki

doświadczalnej.
2. Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę, adres i status jednostki doświadczalnej;
2) imię i nazwisko, stanowisko, tytuł naukowy lub stopień naukowy kierownika

jednostki doświadczalnej oraz osób nadzorujących doświadczenia;
3) informację o głównych kierunkach prac jednostki doświadczalnej;
4) informację o prowadzeniu hodowli zwierząt laboratoryjnych lub utrzymywaniu

zwierząt doświadczalnych;
5) uzasadnienie konieczności przeprowadzania doświadczeń;
6) informację o liczbie osób zatrudnionych w jednostce doświadczalnej, posiadających

wymagane kwalifikacje i zezwolenie indywidualne na prowadzenie doświadczeń w
tej jednostce.

[3. Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu

przez jednostkę doświadczalną warunków utrzymywania zwierząt doświadczalnych;
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących doświadczenia.]

<3. Do wniosku dołącza się:
1) kopię zaświadczenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o

spełnieniu przez jednostkę doświadczalną warunków utrzymywania zwierząt
doświadczalnych;
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2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób nadzorujących
doświadczenia.>

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
wpisanie jednostki doświadczalnej do wykazu, mając na względzie konieczność
ujednolicenia składanych dokumentów.

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. O KRAJOWYM FUNDUSZU KAPITAŁOWYM (Dz. U.

Nr 57, poz. 491, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143)

Art. 12.
1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu

wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert.
2. Oferty w konkursie może składać fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający

funduszem kapitałowym.
3. Krajowy Fundusz Kapitałowy, ogłaszając konkurs ofert, określa co najmniej:

1) termin składania ofert, nie krótszy niż 90 dni;
2) formy i warunki przekazania wsparcia finansowego;
3) termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty.

4. Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.

[5. Warunkiem rozpatrzenia oferty, o której mowa w ust. 2, jest dołączenie do niej:
1) aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru,

dotyczącego statusu prawnego składającego ofertę i prowadzonej przez niego
działalności;

2) sprawozdania finansowego podmiotu składającego ofertę za ubiegły rok obrotowy
lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności;

3) zaświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w ust. 6 pkt 7.]
<5. Warunkiem rozpatrzenia oferty, o której mowa w ust. 2, jest dołączenie do niej:

1) oświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu
prawnego składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności;

2) sprawozdania finansowego podmiotu składającego ofertę za ubiegły rok
obrotowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej
działalności;

3) oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne
przestępstwa skarbowe osób, o których mowa w ust. 6 pkt 7.>

6. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące:
1) formy organizacyjno-prawnej funduszu kapitałowego;
2) daty powstania funduszu kapitałowego i przewidywanego czasu jego trwania;
3) celu inwestycyjnego oraz zasad polityki inwestycyjnej funduszu kapitałowego i

analizy ryzyka;



- 201 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

4) zakresu terytorialnego i zakresu branżowego działalności inwestycyjnej funduszu
kapitałowego;

5) wielkości projektów inwestycyjnych oraz przewidywanego czasu ich trwania i
minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu;

6) oczekiwanych form i oczekiwanych wysokości wsparcia finansowego, wraz z
przewidywaną wysokością kosztów przygotowania inwestycji i monitorowania ich
portfela;

7) danych osobowych osób, które mają istotny wpływ na decyzje inwestycyjne
funduszu kapitałowego, w tym w szczególności członków jego organu
zarządzającego albo osób prowadzących sprawy funduszu, wraz z opisem ich
kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

8) zakładanej, łącznej wysokości oraz terminów i warunków dokonywania wpłat do
funduszu kapitałowego przez podmioty dokonujące inwestycji w tym funduszu;

9) praw inwestorów funduszu kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich
uprawnień do uczestniczenia w dochodach funduszu;

10) planu marketingowego oraz zamierzonych inwestycji funduszu kapitałowego;
11) dotychczasowego doświadczenia zarządzających funduszem kapitałowym w zakresie

inwestycji przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-
rozwojową.

7. Krajowy Fundusz Kapitałowy jest uprawniony do żądania innych dokumentów niż
wymienione w ust. 5, jeżeli są one konieczne do dokonania prawidłowej oceny oferty.

8. Wyniki konkursu ofert, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

<Art. 12a.
Oświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 5 pkt 1 i 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)

Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa zawiera z zakładami ubezpieczeń, które

przedstawią ofertę z warunkami ubezpieczenia upraw i zwierząt, umowy w sprawie
dopłat.

2. Zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych
zainteresowane zawarciem umów w sprawie dopłat przedstawiają ofertę w terminie do
dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte umowy.
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3. Umowy w sprawie dopłat są zawierane na rok kalendarzowy w terminie do dnia 31
grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte.

4. Oferta zakładu ubezpieczeń powinna zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń;
[2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo dokument potwierdzający

notyfikację prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności - w
przypadku podmiotów zagranicznych;]

<2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego
albo dokument potwierdzający notyfikację prowadzenia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej działalności – w przypadku podmiotów
zagranicznych;>

3) opinię Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń;
4) warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt;
5) proponowane wysokości stawek taryfowych;
6) proponowane sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt;
7) wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia

ubezpieczeniem;
8) określenie obszaru objętego zakresem działania zakładu ubezpieczeń;
9) informację o dotychczasowej działalności na rynku ubezpieczeń w rolnictwie;

10) warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód.
<4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

5. Komisja sprawdza, czy oferta spełnia warunki, o których mowa w ust. 4, a w
szczególności, czy opinia, o której mowa w ust. 4 pkt 3, potwierdza, że sytuacja
finansowa zakładu ubezpieczeń gwarantuje wywiązanie się z oferty.

6. W umowach w sprawie dopłat określa się:
1) warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt;
2) wysokość stawek taryfowych;
3) wysokość limitu dopłat;
4) wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia

ubezpieczeniem;
5) warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód;
6) sposób i terminy przekazywania i rozliczania środków na dopłaty;
7) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji umów w sprawie dopłat i

umów ubezpieczenia;
8) warunki zwrotu dopłat w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z

przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
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USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. O DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE

STANOWIENIA PRAWA (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337)

Art. 7.
1. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej programów prac

legislacyjnych, o których mowa w art. 3 i 4, albo w przypadku, gdy projekt nie był
zawarty w programie prac legislacyjnych, z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie
Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem
ustawy lub rozporządzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu:
1) w przypadku prac nad projektem ustawy - do organu odpowiedzialnego za

opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a jeżeli nie opracowywano projektu
założeń projektu ustawy - do organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu
ustawy Radzie Ministrów;

2) w przypadku prac nad projektem rozporządzenia - do organu odpowiedzialnego za
opracowanie projektu rozporządzenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem adresów osób
fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad
projektem ustawy albo rozporządzenia.

4. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje w zgłoszeniu:
1) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego

podmiotu w pracach nad projektem ustawy lub rozporządzenia;
2) jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej - nazwę i siedzibę tej osoby;
3) jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna - odpowiednio, jego

imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę;
4) interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie

prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
[5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje w ramach zawodowej
działalności lobbingowej - zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art.
11 ust. 8;

2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje na rzecz osoby prawnej
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego dotyczący tej osoby prawnej.]

<5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach

zawodowej działalności lobbingowej – zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie
do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby
prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg albo
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oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.>

<5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub
rozporządzenia, obowiązane są zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w
terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia odpowiednio:

1) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu założeń projektu ustawy, a
jeżeli nie opracowywano projektu założeń projektu ustawy - organowi
odpowiedzialnemu za przedłożenie projektu ustawy Radzie Ministrów;

2) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu rozporządzenia.
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania zainteresowania

pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, w tym wzór formularza zgłoszenia,
kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.

Art. 11.
1. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu i podaje się w

nim:
1) firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność

lobbingową albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą
wykonującej zawodową działalność lobbingową;

2) w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową -
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w
ewidencji działalności gospodarczej.

[3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające
prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu.]

<3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię;
2) kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób

fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zawodową działalność
lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.>

4. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, braków formalnych,
organ prowadzący rejestr wzywa podmiot dokonujący zgłoszenia do usunięcia braków.

5. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia lub nieusunięcia, w terminie 7 dni,
pomimo wezwania organu prowadzącego rejestr, braków formalnych zgłoszenia, organ
prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu do rejestru. Odmowa dokonania wpisu
następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6. Wpis do rejestru jest odpłatny. Opłatę za wpis do rejestru uiszcza się, dokonując
zgłoszenia. Opłata nie może przekroczyć 100 zł.
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7. Podmioty wpisane do rejestru mają obowiązek zgłosić organowi prowadzącemu rejestr
zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie 7 dni od dnia ich
wystąpienia.

[8. Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru
zaświadczenie o wpisie do rejestru. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia
wydania.]

<8. Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru
zaświadczenie o wpisie do rejestru.>

9. Organ prowadzący rejestr na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru wykreśla ten
podmiot z rejestru.

10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób zgłaszania i dokonywania wpisów w rejestrze i ich aktualizacji, w tym wzór

formularza zgłoszenia,
[2) rodzaje dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych w

zgłoszeniu,]
3) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru,
4) wysokość opłaty za wpis do rejestru, ustalonej na poziomie niestanowiącym

ograniczenia w zgłaszaniu zawodowej działalności lobbingowej do rejestru
- kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.

[Art. 15.
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową jest obowiązany doręczyć organowi
władzy publicznej lub pracownikowi urzędu obsługującego organ władzy publicznej, przed
którym występuje, zaświadczenie o wpisie do rejestru, wraz z pisemnym oświadczeniem
zawierającym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje tę działalność.]

<Art. 15.
1. Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową jest obowiązany doręczyć

organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu obsługującego organ władzy
publicznej, przed którym występuje, zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do
rejestru, o którym mowa w art. 11, oraz oświadczenie wskazujące podmioty, na
rzecz których wykonuje tę działalność.

2. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, przepis art. 7 ust. 5a stosuje się
odpowiednio.>

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH

CYWILNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307)

[Art. 52.
1. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu

w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
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2. Opłatę stałą w kwocie 750 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie spółki
osobowej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.]

<Art. 52.
Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w
rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.>

Art. 53.
1. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w Krajowym

Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

[2. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców.]

<2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców.>

[Art. 55.
Opłatę stałą w kwocie 400 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu
dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.]

<Art. 55.
Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu
dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O SYSTEMIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH (Dz. U.

Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661)

Art. 6.
1. Prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania

pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002
tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Prezes GUM, w trybie decyzji, wydaje zezwolenie na wniosek przedsiębiorcy lub innej
jednostki, zwanych dalej "wnioskodawcą".

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
ewidencji działalności gospodarczej;>

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest nadany;
3) określenie zakresu świadczenia usług;
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4) wskazanie miejsca świadczenia usług;
5) (uchylony).

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
[1) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie

potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo kopię dokumentu jednostki, o
której mowa w ust. 2, na podstawie którego prowadzi swoją działalność;]

[2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w przedmiocie niekaralności uzyskaną
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;]

<2) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności;>
3) w odniesieniu do każdego zatrudnionego technika warsztatu, który wykonywać

będzie czynności objęte zezwoleniem:
a) dane i informacje zawierające:

– imię i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL -
numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu,
który wydał ten dokument,

b) kopie następujących dokumentów:
– uprawnienia,
– umowy o pracę, z wyłączeniem danych o wysokości wynagrodzenia;

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających tytuł
prawny wnioskodawcy do lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, które mają być
wykorzystywane do wykonywania czynności objętych zezwoleniem, oraz kopie
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie posiadania
warunków warsztatowo-technicznych, o których mowa w ust. 5 pkt 2;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 5
pkt 4.

<4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

5. Zezwolenie może uzyskać wnioskodawca, który:
1) zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada

uprawnienie, o którym mowa w art. 16 ust. 1;
2) posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji,

napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi
publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi
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gospodarczemu; gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy
członków zarządu tej spółki;

4) posiada dokumentację:
a) określającą:

– sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania
stosowanych materiałów oraz używanego wyposażenia do nakładania
zabezpieczeń, oraz sposób sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i
wyposażeniem,

– zachowanie bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,
b) w zakresie:

– wykonywania sprawdzania tachografów cyfrowych, z uwzględnieniem
przepisów załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002,

– metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych,
– szacowania niepewności pomiarów,
– spełniania wymagań stawianych wyposażeniu pomiarowemu,

c) w zakresie przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych,
d) w zakresie pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i

informacji, ich przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom;
5) nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy

drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego
objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego, o którym
mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.

6. Prezes GUM lub upoważniony przez niego organ administracji miar, przed wydaniem
zezwolenia i po zawiadomieniu wnioskodawcy, sprawdza w wyznaczonym terminie i w
miejscach, w których ma być wykonywana działalność, o której mowa w ust. 1,
informacje i dane zawarte we wniosku o zezwolenie oraz w dołączonych do niego
dokumentach.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania niezbędne do prowadzenia warsztatu w zakresie warunków warsztatowo-

technicznych obejmujących: warunki lokalowe, wyposażenie techniczne i miejsca
parkingowe,

2) niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1,
3) zakres i sposób dokumentowania czynności przy wykonywaniu usług objętych

zezwoleniem
- kierując się koniecznością zagwarantowania właściwych i bezpiecznych warunków
pracy zatrudnionych osób oraz sprzętu umożliwiającego wykonywanie czynności i usług,
objętych zezwoleniem w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach
niniejszej ustawy oraz rozporządzeń, o których mowa w art. 2 pkt 1, oraz mając na
uwadze konieczność zapewnienia jednolitego i prawidłowego sposobu dokumentowania
czynności przy wykonywaniu usług objętych zezwoleniem.
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.

U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384)

Art. 81.
1. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma być osoba fizyczna, Komisja

dokonuje, na wniosek zainteresowanego, wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej,
jeżeli dana osoba posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego z
zakresu usług pośrednictwa finansowego, obowiązujących przepisów prawa oraz
standardów działalności firm inwestycyjnych, stwierdzony przez Komisję w wyniku
przeprowadzonego egzaminu zgodnie z art. 128. Wniosek o wpis składany jest w
terminie 30 dni od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla agenta firmy
inwestycyjnej.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, uważa się za spełnione w przypadku osób mających
prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy
inwestycyjnego.

3. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma być osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Komisja dokonuje, na wniosek
zainteresowanego, wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, jeżeli posiadane
doświadczenie z zakresu obrotu instrumentami finansowymi tego podmiotu lub osób
kierujących jego działalnością oraz struktura organizacyjna podmiotu gwarantuje
wykonywanie czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy z
dołożeniem należytej staranności.

4. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej ma być podmiot prowadzący działalność
gospodarczą nadzorowaną zgodnie z odrębnymi przepisami przez organ, z którym
Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o nadzorze,
Komisja, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3,
występuje do odpowiedniego organu nadzoru o przedstawienie opinii dotyczącej sytuacji
finansowej oraz sposobu prowadzenia działalności przez ten podmiot. Przedstawienie
przez właściwy organ nadzoru pozytywnej opinii jest rozumiane jako wypełnianie przez
podmiot ubiegający się o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej warunków, o
których mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3.

5. Komisja odmawia wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy
osoba fizyczna ubiegająca się o wpis lub osoba kierująca działalnością podmiotu, o
którym mowa w ust. 3, ubiegającego się o wpis została uznana prawomocnym
orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie o giełdach towarowych lub za
przestępstwa określone w niniejszej ustawie.

6. Komisja odmawia również dokonania wpisu podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 3, do
rejestru agentów firmy inwestycyjnej, w przypadku gdy wykonywanie przez ten podmiot
czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2, mogłoby doprowadzić do naruszenia
bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej.
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7. Wniosek o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej składany jest za pośrednictwem
firmy inwestycyjnej, na rzecz której mają być wykonywane czynności, o których mowa
w art. 79 ust. 2, i zawiera:

[1) w przypadku osoby fizycznej - dane osobowe oraz opis dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej, oświadczenie o
nieuznaniu za winnego przestępstwa wskazanego w ust. 5 oraz zaświadczenie o
złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dla agenta firmy inwestycyjnej;]

<1) w przypadku osoby fizycznej – dane osobowe oraz opis dotychczasowego
przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej,
zaświadczenie albo oświadczenie o nieuznaniu za winnego przestępstwa
wskazanego w ust. 5 oraz oświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym
egzaminu dla agenta firmy inwestycyjnej;>

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej -
dane obejmujące firmę lub nazwę oraz adres siedziby, opis prowadzonej działalności
gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru, dane osobowe osób kierujących
działalnością podmiotu oraz ich oświadczenia o nieuznaniu za winnego przestępstwa
wskazanego w ust. 5.

<7a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

8. Podmiot wpisany do rejestru agentów firmy inwestycyjnej jest obowiązany do
niezwłocznego pisemnego informowania Komisji o:

1) każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru agentów firmy
inwestycyjnej;

2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty zawarcia oraz
firmy inwestycyjnej, z którą ta umowa została zawarta;

3) rozwiązaniu umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1, ze wskazaniem daty i przyczyn
rozwiązania oraz firmy inwestycyjnej, z którą umowa została rozwiązana.

Art. 119.
1. Za zezwoleniem Komisji bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może

prowadzić rachunki papierów wartościowych (działalność powiernicza).
2. Prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych na terytorium innego

państwa członkowskiego wymaga zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone również w przypadku, gdy

bank otrzymał już zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. W takim
przypadku prowadzenie rachunków papierów wartościowych odbywa się poza jednostką
organizacyjną banku prowadzącą działalność maklerską.

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe o członkach zarządu i rady nadzorczej banku, jak również innych

osobach, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności objętej wnioskiem lub będą
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nią kierować, ich kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy
zawodowej;

2) w przypadku banku będącego spółką akcyjną - wskazanie akcjonariuszy
posiadających co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów lub co najmniej 10 %
kapitału zakładowego;

3) informację o podmiotach dominujących i zależnych wobec wnioskodawcy;
4) informację o wysokości funduszy własnych;
5) informację o posiadanych urządzeniach telekomunikacyjnych i warunkach

lokalowych niezbędnych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
6) informację o planowanej organizacji prowadzenia rachunków papierów

wartościowych;
7) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością objętą wnioskiem, o

nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa
skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa
określone w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, za przestępstwa określone w ustawie o
ofercie publicznej lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie.

5. Do wniosku załącza się:
[1) statut banku i wyciąg z właściwego rejestru;]
<1) statut banku i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego

rejestru;>
2) regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
3) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych;
4) ostatnie roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych i raportem z tego badania;
5) opis systemu kontroli wewnętrznej i regulamin nadzoru zgodności działalności z

prawem;
6) kopię umowy z Krajowym Depozytem o uczestnictwo w systemie rekompensat

zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności
powierniczej.

<5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przepis art. 81 ust. 7a stosuje się
odpowiednio.>

6. Działalnością banku polegającą na prowadzeniu rachunków papierów wartościowych
powinny kierować co najmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, co
najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz dobrą opinię w
związku ze sprawowanymi funkcjami.

7. Kapitał założycielski banku powierniczego nie może być niższy niż wskazany w art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

8. Bank powierniczy obowiązany jest posiadać centralę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
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9. Za centralę banku powierniczego uważa się jednostkę organizacyjną banku, w której w
sposób stały wykonują działalność osoby kierujące działalnością banku polegającą na
prowadzeniu rachunków papierów wartościowych.

10. Do wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych bank
powierniczy zobowiązany jest zatrudniać co najmniej jednego maklera papierów
wartościowych.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I

ELEKTRONICZNYM (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r.

Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664)

Art. 8.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru na wniosek

przedsiębiorcy lub organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w odniesieniu do:

1) wprowadzającego sprzęt:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
c) REGON, o ile taki posiada,
d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w

załączniku nr 1 do ustawy,
e) informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i

elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w
przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych,
który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, informację o masie poszczególnych rodzajów sprzętu,
określonych w załączniku nr 1 do ustawy, który zamierza wprowadzić w danym
roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w
art. 18 ust. 1;

2) zbierającego zużyty sprzęt:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, a w przypadku

gminnej jednostki organizacyjnej - jej nazwę i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
c) REGON, o ile taki posiada,
d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w

załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt,
e) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję;
3) prowadzącego zakład przetwarzania:
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a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
c) REGON, o ile taki posiada,
d) adresy zakładów przetwarzania,
e) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w

załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego zużyty
sprzęt,

f) informację o zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania,
g) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję,
h) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;

4) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
c) REGON, o ile taki posiada,
d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,
e) informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów, w tym numer

decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję,
f) informację o stosowanym procesie recyklingu, z podaniem typu procesu

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do recyklingu,
h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;

5) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku:
a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
c) REGON, o ile taki posiada,
d) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,
e) informację o decyzjach związanych z odzyskiem, w tym numer decyzji oraz

oznaczenie organu, który wydał decyzję,
f) informację o stosowanym procesie odzysku, z podaniem typu procesu

określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
g) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji służącej do odzysku,
h) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie odzysku,
i) informację o wdrożonym systemie jakości albo o jego braku;

6) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) firmę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
c) REGON, o ile taki posiada,
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d) wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o
których mowa w art. 57 ust. 1, zawierający firmy przedsiębiorców oraz
oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe,

[e) zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości
kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego na pokrycie tego kapitału.]

<e) zaświadczenie albo oświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości
kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego na pokrycie tego kapitału.>

2a. Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu do rejestru stosuje się
odpowiednio art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

<2b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. e, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru,
jeżeli wprowadzający sprzęt:

1) nie uiścił opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 9 ust. 1;
2) nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w

art. 18 ust. 1, jeżeli wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, przedsiębiorca jest

obowiązany złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 7 dni od
dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6, organizacja odzysku
sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o
zmianę wpisu do rejestru.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 5, odpowiednio zawierają:
1) numer rejestrowy;
2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres albo firmę organizacji

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oznaczenie jej siedziby i adres;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) REGON, o ile taki posiada;
5) dane, które uległy zmianie.

7. Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwierzytelnioną
kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 9 ust. 1.

8. Wprowadzający sprzęt dołącza do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 4,
uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1, o ile została zawarta, a w przypadku
wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł
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takiej umowy - dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o
którym mowa w art. 18 ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory
wniosków, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, oraz sposoby ich przekazywania, kierując się
potrzebą ujednolicenia formy wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz
zidentyfikowania przedsiębiorcy, w szczególności wprowadzającego sprzęt,
dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia i organizacji odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o zatwierdzenie zakładu składa się w

formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej
działalności.

2. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres

wnioskodawcy;
<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej albo numer identyfikacyjny w ewidencji
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem
gospodarstw rybackich, o ile taki numer posiada;>

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie;

3) określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność;
4) wskazanie, czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących, o

których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004.
3. Do wniosku dołącza się:

[1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
2) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, albo]
3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne

państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca będący
cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

[4) zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
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ewidencji wniosków o przyznanie płatności zawierające numer identyfikacyjny - w
przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, albo]

5) oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest
składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi:

a) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
b) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
c) uzyskania zezwolenia, o którym mowa w pkt 3, albo

[6) zaświadczenie właściwego organu Polskiego Związku Łowieckiego o nabyciu przez
koło łowieckie będące dzierżawcą obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim
Związku Łowieckim oraz osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa
łowieckiego, albo

7) zaświadczenie ministra właściwego do spraw środowiska o prowadzeniu ośrodka
hodowli zwierzyny przez zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra
właściwego do spraw środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa
łowieckiego.]

<6) zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące
dzierżawcą obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim
oraz osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, albo

7) zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny
przez zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego
do spraw środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego.>

<3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5–7, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną, o której mowa w art. 20
ust. 1 pkt 2 lit. a-c, nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób:
1) prowadzenia rejestru zakładów, wykazu podmiotów prowadzących działalność

rejestrowaną oraz wykazu zatwierdzonych zakładów, a także zakres danych i
informacji objętych rejestrem i tymi wykazami, mając na względzie rodzaj
działalności objętej rejestracją, możliwość wpisywania istotnych informacji
dotyczących zakładów oraz sprawną aktualizację tych informacji;

2) ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, mając na względzie
możliwość identyfikacji zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1 lit. a, miejsca prowadzenia działalności i rodzaju produktów pochodzenia
zwierzęcego.
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USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO

ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO

PRODUKCJI ROLNEJ (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

Art. 6.
1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od

dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.
2. Wniosek o zwrot podatku zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
producenta rolnego;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności

(PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w
przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2,
położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest
składany wniosek o zwrot podatku;

5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli
producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie
przelewu.

<7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny
podlega wpisowi do tego rejestru.>

3. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1) faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza

(prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem
ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

[2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega
wpisowi do tego rejestru.]

4. Na fakturach VAT, o których mowa w ust. 3 pkt 1, upoważniony przez wójta, burmistrza
(prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści
"przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego".

5. Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku

o zwrot podatku, mając na względzie zapewnienie jednolitej formy składanych
wniosków.
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USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. O PASZACH (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.)

Art. 10.
1. Wniosek o:

1) wpis do rejestru zakładów składają podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 2
rozporządzenia nr 183/2005,

2) zatwierdzenie zakładu składają podmioty, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
nr 183/2005

- w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
2. Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;

<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
ewidencji działalności gospodarczej, albo numer identyfikacyjny w ewidencji
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, o ile taki numer posiada;

1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo
numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy –
w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;>

2) określenie:
a) rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,
b) lokalizacji zakładu, w którym ma być wykonywana działalność.

3. Do wniosku dołącza się:
[1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
2) zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo]
3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne

państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca będący
cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w
Rzeczypospolitej Polskiej, albo

[4) kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym na podstawie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub
numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON); jeżeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, we
wniosku podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia
wnioskodawcy.]

4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną o zatwierdzeniu zakładu,
nadaje temu zakładowi numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 2
rozporządzenia nr 183/2005.
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Art. 20.
1. Pasze lecznicze i produkty pośrednie może wprowadzać do obrotu:

1) wytwórca pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu;
2) podmiot, który dostarcza pasze lecznicze lub produkty pośrednie zgodnie z art. 22

ust. 1, wpisany na listę prowadzoną przez Głównego Lekarza Weterynarii, zwany
dalej "dystrybutorem".

2. Wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się na wniosek podmiotu, który
zapewni, że:

1) pasze lecznicze i produkty pośrednie będą przewożone środkami transportu i
przechowywane w miejscach spełniających warunki techniczne niezbędne do
zachowania wymaganej jakości tych pasz i produktów, w tym temperatury, w jakiej
się je przechowuje;

2) będzie prowadzona dokumentacja obrotu paszami leczniczymi i produktami
pośrednimi.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres

wnioskodawcy;
<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej, o ile taki numer posiada;
1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo

numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy –
w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego,>

2) określenie:
a) rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,
b) lokalizacji miejsca, w którym mają być przechowywane pasze lecznicze i

produkty pośrednie.
4. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o zapewnieniu warunków, o których mowa w ust. 2;
[2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
3) zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo]
4) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne

państwo członkowskie Unii Europejskiej - jeżeli wnioskodawca będący
cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w
Rzeczypospolitej Polskiej, albo

[5) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub
numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON); jeżeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, we
wniosku podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia
wnioskodawcy.]
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Art. 37.
1. Główny Lekarz Weterynarii dokonuje wpisu zakładu do ewidencji na wniosek

przedstawicielstwa reprezentującego ten zakład. Wniosek powinien być sporządzony na
piśmie w języku polskim.

2. Wniosek o wpis do ewidencji zawiera:
1) oznaczenie i adres przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

<1a) numer wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw prowadzonego
na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;>

2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego z
podaniem miejsca i zakresu działalności prowadzonej w zakładzie oraz rodzaju
wytwarzanych pasz;

3) imię, nazwisko i adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej
w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;

4) oświadczenie zawierające zapewnienie i zobowiązanie, o których mowa w art. 36
ust. 2 pkt 2.

[3. Do wniosku o wpis do ewidencji dołącza się aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis
przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw prowadzonego na podstawie przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej.]

4. Główny Lekarz Weterynarii:
1) dokonując wpisu zakładu do ewidencji, nadaje temu zakładowi, w drodze decyzji

administracyjnej, numer identyfikacyjny;
2) odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o

wpis do ewidencji nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 lub 3.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

(Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511)

Art. 35.
1. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje, w drodze decyzji, uznania wody jako naturalnej

wody mineralnej na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.
2. Wniosek o uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej zawiera:

1) firmę producenta wody, jego siedzibę oraz adres zakładu, w którym będzie
produkowana naturalna woda mineralna;

<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
ewidencji działalności gospodarczej;>

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, taki
numer posiada;

3) informacje o nazwie i miejscu położenia otworu lub otworów, z których
wydobywana jest woda;
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4) (uchylony);
5) informacje o właściwościach wody wynikające z przeprowadzonej oceny i

kwalifikacji rodzajowej tej wody;
6) nazwę handlową (wymyśloną), pod którą woda będzie wprowadzana do obrotu;
7) wzór etykiety z proponowanym oznakowaniem.

3. Do wniosku dołącza się:
[1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z Ewidencji

Działalności Gospodarczej;]
2) ocenę i kwalifikację rodzajową naturalnej wody mineralnej objętej wnioskiem o

uznanie, przeprowadzone przez jednostkę naukową lub inny podmiot upoważnione
przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo przez jednostkę naukową lub inny
podmiot innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwe do
przeprowadzania ocen i kwalifikacji rodzajowych naturalnych wód mineralnych w
tych państwach;

3) zaświadczenie właściwego organu państwa trzeciego, o którym mowa w art. 34 ust.
2, jeżeli woda pochodzi z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa.

Art. 64.
1. Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów

przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów
albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14
dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według
wzorów określonych odpowiednio na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3.

1a. W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o
dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego
na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

2. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i

adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
jeżeli podmiot takie numery posiada;

<1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą;

1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do
podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w
zakresie dostaw bezpośrednich;>

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w
tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Do wniosku dołącza się:
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[1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność
gospodarczą;]

2) (uchylony);
[3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w
odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących
działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich;]

4) w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2
pkt 2 - wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok
jego produkcji oraz datę uruchomienia.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia

1  2  3  4
I.  Dokonanie czynności urzędowej

UWAGA: ust. 1-35 pominięte

36. Dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej:

<1)>  dokonanie wpisu do
rejestru podmiotów
prowadzących agencje
zatrudnienia
<2) dokonanie wpisu do
rejestru działalności
regulowanej podmiotu
produkującego tablice
rejestracyjne >

 1) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie przepisów o
ruchu drogowym

 412 zł

 2) podmiotu wykonującego
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działalność w zakresie:

 a) wyrobu alkoholu etylowego  11.610 zł

 b) wyrobu alkoholu etylowego, w
przypadku gdy przedsiębiorca
zadeklaruje roczną wielkość produkcji
do 10.000 litrów 100 % alkoholu

 1.005 zł

 c) oczyszczania alkoholu etylowego  11.610 zł

 d) skażania alkoholu etylowego  11.610 zł

 e) odwadniania alkoholu etylowego
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż
jeden rodzaj  działalności, opłatę
skarbową pobiera się od  każdego z
nich

 11.610 zł

 3) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie wytwarzania
wyrobów tytoniowych

 11.610 zł

 4) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie:

 a) wyrobu napojów spirytusowych  11.610 zł

 b) rozlewu napojów spirytusowych  11.610 zł

 c) wyrobu lub rozlewu napojów
spirytusowych, w przypadku gdy
przedsiębiorca zadeklaruje roczną
wielkość produkcji do 10.000 litrów
100 % alkoholu  jeżeli treścią wpisu
jest więcej niż jeden rodzaj
działalności, opłatę  skarbową pobiera
się od  każdego z nich

 1.005 zł

 5) podmiotu wykonującego
działalność kantorową

 1.087 zł

 6) podmiotu wykonującego
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

 514 zł

 7) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie przepisów o

 288 zł
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nasiennictwie w zakresie obrotu
materiałem siewnym

 8) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie
konfekcjonowania lub obrotu środkami
ochrony roślin

 1.135 zł

 9) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie ustawy -
Prawo pocztowe

 412 zł

 10) podmiotu wykonującego
działalność gospodarczą
niewymienioną w niniejszym ustępie

 616 zł

UWAGA: ust. 37-53 pominięte

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. O LEKARZU SĄDOWYM (Dz. U. Nr 123, poz. 849

oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 293)

Art. 6.
1. Prezes sądu okręgowego zwraca się z pisemnym wnioskiem do właściwej okręgowej rady

lekarskiej o przekazanie listy kandydatów na lekarzy sądowych, określając liczbę lekarzy
w danych specjalnościach.

2. Okręgowa rada lekarska, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje
prezesowi sądu okręgowego listę kandydatów na lekarzy sądowych wraz z
rekomendacjami.

3. Prezes sądu okręgowego dokonuje wyboru z listy kandydatów na lekarzy sądowych
lekarzy, z którymi zamierza zawrzeć umowę o wykonywanie czynności lekarza
sądowego.

4. Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego prezes sądu
okręgowego jest obowiązany poinformować kandydata na lekarza sądowego o przepisach
w zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników postępowań w
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego albo ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania
karnego. Lekarz składa pisemne oświadczenie o znajomości tych przepisów.

5. Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na
lekarza sądowego składa prezesowi sądu okręgowego:

1) oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w
dokumencie nieprawdy;



- 225 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

[3) zaświadczenie o niekaralności.]
<6. Prezes sądu okręgowego zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o

kandydacie na lekarza sądowego.>

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. O LICENCJI SYNDYKA (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z

2009 r. Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590)

Art. 6.
1. Osoba ubiegająca się o licencję syndyka składa do Ministra Sprawiedliwości wniosek o

dopuszczenie do egzaminu najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

[1) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o
ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;]

<1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub
zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo
równorzędnych w państwie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;>

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych określonych

w ust. 2, osobę ubiegającą się o licencję syndyka wzywa się do uzupełnienia braków w
trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

4. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez biegu, o czym zawiadamia
się osobę ubiegającą się o licencję syndyka listem poleconym za poświadczeniem
odbioru.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po upływie wyznaczonego
terminu, przewodniczący Komisji wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia osoby
ubiegającej się o licencję syndyka do udziału w egzaminie. Od decyzji tej przysługuje
odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.
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USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O MIĘDZYNARODOWYM PRZEMIESZCZANIU

ODPADÓW (Dz. U. Nr 124, poz. 859 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145)

Art. 6.
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach, o których mowa w

art. 4:
1) zgłaszającego;
2) odbiorcę lub odbiorców odpadów;
3) przewoźnika lub przewoźników odpadów;
4) rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego

przemieszczania odpadów;
5) okres ważności, na jaki zezwolenie jest udzielone;
6) rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania granicy

Rzeczypospolitej Polskiej;
7) miejsce prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które są

przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 pkt 1,

określa także:
1) warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia

odpadów na terenie kraju;
2) sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków.

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może dodatkowo uzależnić wydanie zezwolenia,
o którym mowa w art. 4 pkt 1, od określonej przez niego wielkości odzysku odpadów
krajowych w danej instalacji.

[4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia na przywóz
albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów kopii posiadanych
dokumentów:

1) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów lub decyzji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach;

2) pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być poddane
odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

3) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub informacji o
wytwarzanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania;

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zezwolenia na transport posiadanego przez przewoźnika lub przewoźników.]
<4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia na

przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów:
1) kopii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów lub decyzji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
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2) kopii pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być
poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

3) kopii decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub informacji o
wytwarzanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania;

4) zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do właściwego rejestru Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej;

5) kopii zezwolenia na transport posiadanego przez przewoźnika lub
przewoźników.>

<4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

5. W przypadku gdy nastąpiły zmiany elementów zezwolenia, o których mowa w ust. 1, z
wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników uczestniczących w
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, konieczne jest dokonanie nowego
zgłoszenia. W przypadku zmiany dotyczącej przewoźnika lub przewoźników odpadów
wydane zezwolenie zmienia się, w drodze decyzji zmieniającej, na wniosek
zgłaszającego.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O ORGANIZACJI HODOWLI I ROZRODZIE

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z

2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857)

Art. 17.
1. Księgi bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych są prowadzone przez związek hodowców

lub inny podmiot, które zostały uznane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje uznania, o którym mowa w ust. 1, w

drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu,
jeżeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii
Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi
hodowlane.

3. Do wniosku dołącza się:
[1) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku podmiotów podlegających

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;]
<1) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub

inny podmiot;
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2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego
albo innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy;>

3) regulamin wpisu do danej księgi;
4) oświadczenie o:

a) liczbie zwierząt gospodarskich, dla których mają być prowadzone księgi,
znajdujących się w posiadaniu członków związku lub innego podmiotu,

b) spełnieniu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących
uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi hodowlane;

5) program hodowlany;
6) wzorzec rasy, odmiany oraz standard hodowlany dla części wstępnej księgi;
7) opis sposobu identyfikacji zwierząt;
8) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do księgi;
9) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu

hodowlanego;
10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;
11) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz zasady doboru zwierząt do kojarzeń;
12) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do ksiąg;
13) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać zwierzęta wpisywane do części

wstępnej księgi.
<3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

4. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące księgę, o której mowa w ust. 1,
składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające
informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku
następnego.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o
którym mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący księgę:

1) nie spełnia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących
uznawania organizacji prowadzących lub zakładających księgi hodowlane lub

2) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia księgi i
dokonywania w niej wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust.
1, lub

3) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, lub
4) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 23.
6. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 5, stanie się ostateczna, podmiot, który

dotychczas prowadził tę księgę, przekazuje niezwłocznie dokumentację związaną z jej
prowadzeniem Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt.
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7. Minister właściwy do spraw rolnictwa sporządza, w sposób określony przez Komisję
Europejską, wykaz uznanych związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących
księgi, o których mowa w ust. 1, aktualizuje go i umieszcza na stronie internetowej
administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

Art. 18.
1. Księgi drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół są prowadzone przez związek hodowców

lub inny podmiot po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa na ich
prowadzenie.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, w drodze
decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli
założenia i cele hodowlane określone w krajowym programie hodowlanym mogą być
zrealizowane przez ten związek lub podmiot, a liczba zwierząt znajdujących się w
posiadaniu członków związku hodowców lub innego podmiotu jest wystarczająca do
realizacji tego programu.

3. Do wniosku dołącza się:
1) krajowy program hodowlany;
2) wzorzec rasy, odmiany, rodu lub linii hodowlanej oraz standard hodowlany dla

części wstępnej księgi;
3) opis sposobu identyfikacji zwierząt;
4) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do księgi;
5) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu;
6) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;
7) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz zasady doboru zwierząt do kojarzeń;
8) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do ksiąg;
9) regulamin wpisu do danej księgi;

10) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać zwierzęta wpisywane do części
wstępnej księgi;

11) oświadczenie o liczbie zwierząt danej rasy, odmiany, danego stada zwierząt
futerkowych, rodu lub danej linii hodowlanej, znajdujących się w posiadaniu
członków związku hodowców lub innego podmiotu, które będą uczestniczyły w
realizacji krajowego programu hodowlanego;

[12) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;
13) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku podmiotów podlegających

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.]
<12) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub

inny podmiot;
13) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo

innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy;>

<3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 13, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się
odpowiednio.>
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4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może odmówić wydania zgody na prowadzenie
księgi, o której mowa w ust. 1, jeżeli wydanie takiej zgody zagroziłoby zachowaniu rasy
lub realizacji krajowego programu hodowlanego dla gatunku, rasy, odmiany, rodu, linii,
płci lub stada, dla których prowadzi się księgę.

5. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące księgę, o której mowa w ust. 1,
składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające
informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku
następnego.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę, o
której mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący księgę:

1) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia księgi i
dokonywania w niej wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust.
1, lub

2) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, lub
3) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 23.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe

wymagania, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się
o prowadzenie księgi, o której mowa w ust. 1, w tym warunki i sposób prowadzenia
księgi oraz wiedzę fachową niezbędną do jej prowadzenia, mając na względzie
zapewnienie prawidłowości prowadzonej hodowli i uzyskiwanie zwierząt o wysokiej
wartości użytkowej lub hodowlanej.

Art. 21.
1. Rejestry świń są prowadzone przez związek hodowców lub inny podmiot, które zostały

uznane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa dokonuje uznania, o którym mowa w ust. 1, w

drodze decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu,
jeżeli ten związek lub podmiot spełniają wymagania określone w przepisach Unii
Europejskiej dotyczących uznawania organizacji prowadzących lub zakładających
rejestry świń.

3. Do wniosku dołącza się:
[1) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku podmiotów podlegających

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;]
<1) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub

inny podmiot;
2) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego

albo innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy;>

3) regulamin prowadzenia danego rejestru;
4) oświadczenie o:
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a) liczbie zwierząt, które mają uczestniczyć w realizacji programu krzyżowania
zwierząt znajdujących się w posiadaniu członków związku lub innego podmiotu,

b) spełnieniu wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących
uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń;

5) program krzyżowania zawierający określenie cech użytkowych podlegających
doskonaleniu oraz opis komponentów i metod krzyżowania;

6) opis sposobu identyfikacji zwierząt;
7) opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu zwierząt, w tym spokrewnienia

zwierząt;
8) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do rejestru;
9) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu

krzyżowania;
10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej;
11) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do rejestru.

<3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się
odpowiednio.>

4. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące rejestr, o którym mowa w ust. 1,
składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające
informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku
następnego.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uznanie, o
którym mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący rejestr:

1) nie spełnia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących
uznawania organizacji prowadzących lub zakładających rejestry świń lub

2) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia rejestru i
dokonywania w nim wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust.
1, lub

3) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, lub
4) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 23.

Art. 22.
1. Rejestry zwierząt gospodarskich, innych niż świnie, są prowadzone przez związki

hodowców lub inne podmioty, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw
rolnictwa na ich prowadzenie.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, w drodze
decyzji administracyjnej, na wniosek związku hodowców lub innego podmiotu, jeżeli
założenia programu krzyżowania zwierząt mogą być zrealizowane przez ten związek lub
podmiot, a liczba zwierząt objętych oceną wartości użytkowej, które znajdują się w
rejestrze, jest wystarczająca do realizacji tego programu.

3. Do wniosku dołącza się:
1) program krzyżowania zwierząt zawierający:
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a) określenie cech użytkowych podlegających doskonaleniu,
b) opis komponentów i metod krzyżowania,
c) zasady doboru zwierząt do kojarzeń;

2) opis sposobu identyfikacji zwierząt;
3) opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu zwierząt;
4) zakres informacji o zwierzętach wpisywanych do rejestru;
5) zakres prowadzenia oceny wartości użytkowej niezbędny do realizacji programu;
6) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do rejestru;
7) regulamin prowadzenia tego rejestru;
8) oświadczenie o liczbie zwierząt znajdujących się w posiadaniu członków związku

hodowców lub innego podmiotu, które mają uczestniczyć w realizacji programu
krzyżowania zwierząt;

[9) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny podmiot;
10) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku podmiotów podlegających

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.]
<9) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub

inny podmiot;
10) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo

innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej
wnioskodawcy;>

<3a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 10, przepis art. 17 ust. 3a stosuje się
odpowiednio.>

4. Związek hodowców lub inny podmiot prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 1,
składają ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa coroczne sprawozdanie zawierające
informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 do dnia 31 marca roku
następnego.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę, o
której mowa w ust. 2, jeżeli podmiot prowadzący rejestr:

1) w sposób rażący narusza przepisy określające sposób prowadzenia rejestru i
dokonywania w nim wpisów, w szczególności przepisy art. 24 ust. 1 lub art. 25 ust.
1, lub

2) nie składa sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, lub
3) składa sprawozdanie niezawierające informacji określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 23.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe

wymagania, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się
o prowadzenie rejestrów, o których mowa w ust. 1, w tym warunki i sposób prowadzenia
rejestru oraz wiedzę fachową niezbędną do prowadzenia tego rejestru, a w przypadku
bydła, koni, owiec, kóz, pszczół i stad zwierząt futerkowych minimalną liczebność
pogłowia zwierząt niezbędną do prowadzenia rejestru, mając na względzie zapewnienie
prawidłowości prowadzonej hodowli i uzyskiwanie zwierząt o wysokiej wartości
użytkowej lub hodowlanej.
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USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. O NAWOZACH I NAWOŻENIU (Dz. U. Nr 147, poz.

1033)

Art. 4.
1. Nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, są

wprowadzane do obrotu na podstawie uzyskanego pozwolenia.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na

wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o których
mowa w art. 3 ust. 2.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka
wspomagającego uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, składa:

1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,
wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z
terytorium państw trzecich;

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający
uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka
wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

<3a. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;
2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w

ewidencji działalności gospodarczej, o ile taki posiada;
5) nazwę i rodzaj nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o którym

mowa w art. 3 ust. 2.>
4. Do wniosku dołącza się:

1) wyniki badań nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin;
2) opinie, o których mowa w ust. 6;
3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania - dla nawozu albo środka

poprawiającego właściwości gleby, albo stymulatora wzrostu;
[4) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności

gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej -
również umowę tej spółki.[

<4) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej
potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
wprowadzania do obrotu nawozów albo środków wspomagających uprawę
roślin, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej
również kopię umowy tej spółki.>
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<4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

5. Wnioskodawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, do
wniosku dołącza, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego działalności gospodarczej.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na
wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o których
mowa w art. 3 ust. 2, po uzyskaniu:

1) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych, wydanych na podstawie
przeprowadzonych badań, potwierdzających, że:

a) nawóz:
– jest przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb, w tym

dostarcza roślinom składników pokarmowych, wpływając na wzrost plonu
lub na stan odżywienia roślin w sposób istotny lub na poprawę jakości plonu
lub cech użytkowych roślin, lub zwiększa żyzność gleb lub stawów rybnych,

– spełnia minimalne wymagania jakościowe, określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 10 pkt 6, oraz deklarowane wymagania jakościowe,

– nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej ich dopuszczalne
wartości określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5,

– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po
zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo

b) środek wspomagający uprawę roślin:
– spełnia wymagania jakościowe,
– nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej dopuszczalne wartości

zanieczyszczeń określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 5,
albo

c) środek poprawiający właściwości gleby, oprócz wymagań określonych w lit. b:
– jest przydatny do poprawy właściwości lub parametrów chemicznych,

fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gleby,
– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po

zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo
d) stymulator wzrostu, oprócz wymagań określonych w lit. b:

– wpływa korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin w inny
sposób niż składnik pokarmowy roślin,

– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska po
zastosowaniu zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania, albo

e) podłoże do upraw, oprócz wymagań określonych w lit. b:
– jest przydatne do uprawy roślin,
– nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska;
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2) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych o spełnieniu przez nawóz
organiczny, organiczno-mineralny albo środek wspomagający uprawę roślin,
wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa
w rozporządzeniu nr 1774/2002, lub zawierających te produkty, wymagań
określonych w przepisach rozporządzenia nr 1774/2002 i rozporządzenia Komisji
(WE) nr 181/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
(WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do nawozów organicznych i dodatków do
wzbogacania gleby innych niż nawóz naturalny oraz zmieniającego to
rozporządzenie (Dz. Urz. UE L 29 z 02.02.2006, str. 31), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 181/2006".

7. Szczegółową dokumentację dotyczącą nawozu lub środka wspomagającego uprawę
roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2, dostarcza upoważnionej jednostce organizacyjnej
przeprowadzającej badania i wydającej opinie:

1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,
wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z
terytorium państw trzecich;

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający
uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka
wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

8. Koszty badań i koszty związane z wydawaniem opinii, o których mowa w ust. 6, ponosi:
1) producent - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin,

wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) importer - dla nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z

terytorium państw trzecich;
3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz lub środek wspomagający

uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla nawozu lub środka
wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia
na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o
których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli z dołączonych do wniosku dokumentów nie wynika,
że nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin spełniają wymagania określone w
ust. 6.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

Art. 15.
1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują

odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
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2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej.

3. Wniosek powinien zawierać:
1) dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer

PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich -
serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

2) oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich
znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji
ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

[4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające

bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby
uprawnionej,

f) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za
granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.]
<4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo
oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
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dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka
rodziny, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
d) należnego podatku;

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa

do świadczenia, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo

oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis
protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed
mediatorem,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby
uprawnionej,

f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do
szkoły lub szkoły wyższej,

g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za
granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.>
5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b,

organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie
egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania
zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

[7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego
pouczyć przed złożeniem oświadczenia.]

<7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, 2 i ust. 3 lit.
b oraz f, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
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oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.>

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń używają
oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie
ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują
wojewodzie.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty;

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego;

3) wzory:
a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia,
b) zaświadczenia z urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i
dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia,

d) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu
wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

- kierując się koniecznością sprawnego przyznawania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz zapewnienia właściwej do nich dokumentacji.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę
systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji
między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów
elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i
szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr
127, poz. 817),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu,

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w
urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń, w
szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich
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scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymogami i
sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają zastosowania do działalności naczelnika
urzędu skarbowego wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz.

473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726)

Art. 5.
1. Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego przedsiębiorca składa do banku

kredytującego.
2. W terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, bank kredytujący

zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje
promesę kredytu technologicznego. Bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej
umowy kredytu technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego
od posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej na potrzeby kredytu
technologicznego.

3. Przedsiębiorca, za pośrednictwem banku kredytującego, składa do Banku Gospodarstwa
Krajowego wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego dołącza warunkową
umowę kredytu technologicznego albo promesę kredytu technologicznego oraz
następujące dokumenty:

1) opinię sporządzoną na wniosek przedsiębiorcy przez jednostkę naukową lub centrum
badawczo-rozwojowe, które nie są powiązane z przedsiębiorcą lub stowarzyszenie
naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, a ich zakres działania jest związany z
inwestycją technologiczną, na którą ma być udzielony kredyt technologiczny,
stwierdzającą, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, jest nową technologią;

2) informacje opracowane w porozumieniu z przedsiębiorcą przez podmiot, który
sporządził opinię na podstawie pkt 1, zawierające:

a) charakterystykę technologii oraz przedstawienie właściwości świadczących o
możliwości jej wdrożenia do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, procesów lub usług,

b) opis sposobu wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub znacząco
ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem realizacji
inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,

c) wykaz i uzasadnienie zastosowania środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii do wytwarzania nowych lub
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znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług mających być wynikiem
realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym,

d) opis towarów, procesów lub usług mających być wynikiem inwestycji
technologicznej finansowanej kredytem technologicznym;

3) oświadczenie o niefinansowaniu udziału własnego ze wsparcia pochodzącego ze
środków publicznych;

4) informacje o pomocy uzyskanej na finansowanie wydatków, o których mowa w art.
10 ust. 5 i 6, z uwzględnieniem art. 10 ust. 2;

[5) kopie dokumentów pozwalających uznać przedsiębiorcę za mikroprzedsiębiorcę,
małego przedsiębiorcę lub średniego przedsiębiorcę, którymi mogą być w
szczególności: zatwierdzone sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat,
potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników
za ostatnie 2 lata obrotowe, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, obowiązująca
umowa lub statut spółki, wpis do ewidencji działalności gospodarczej;]

<5) kopie dokumentów pozwalających uznać przedsiębiorcę za
mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę lub średniego przedsiębiorcę,
którymi mogą być w szczególności: zatwierdzone sprawozdanie finansowe,
rachunek zysków i strat, potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne pracowników za ostatnie 2 lata obrotowe, obowiązująca
umowa lub statut spółki, oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie
albo oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;>

6) biznesplan inwestycji technologicznej zawierający harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz wykaz wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6, z
uwzględnieniem art. 10 ust. 2;

7) zobowiązanie do przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego informacji
dotyczących inwestycji technologicznej w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków nałożonych na Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy.

<4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

Art. 17.
1. Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), prowadzący badania lub
prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrzeżeniem
ust. 2.

2. Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, o którym mowa w
ust. 1, zwany dalej "przedsiębiorcą":

1) którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej
równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny
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przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za
poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek
jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o
rachunkowości;

2) którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych
usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej
klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych
przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co
najmniej 20 % przychodów określonych w pkt 1;

3) który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne.

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, ustala się na podstawie
zbadanego i zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez organ
zatwierdzający sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 5.

4. Organem uprawnionym do nadawania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-
rozwojowego jest minister właściwy do spraw gospodarki.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego składa
wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę firmy, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer REGON;

<4a) numer w rejestrze przedsiębiorców;>
5) dane dotyczące przychodów netto, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;
6) opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis

zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich
wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w
praktyce.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:
[1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców;]
2) zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe

przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z
wyszczególnieniem przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu
sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w
sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej
udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej;

3) raport z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 2, wraz z opinią
biegłego rewidenta;

4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy
poprzedzający rok złożenia wniosku;

5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
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6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

7) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;

8) w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji
instytutu badawczego - informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących
temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności.

7. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu
badawczego otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia
rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania warunków
określonych w ust. 2.

8. Przepis ust. 7 stosuje się pod warunkiem złożenia przez spółkę wniosku w terminie 15
miesięcy od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony,
spółka jest obowiązana do zapłaty podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w
terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I

REMONTÓW (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76,

poz. 493)

Art. 14.
1. Do wniosku o przyznanie premii remontowej dołącza się:

1) audyt remontowy;
2) oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego

nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została
premia termomodernizacyjna lub remontowa;

[3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w ciągu bieżącego roku
podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.]

<3) zaświadczenie albo oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu
bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.>

<1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.>

2. Audyt remontowy powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne:

a) budynku mieszkalnego,
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b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i
numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu
tożsamości;

2) kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na
energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym;

3) wskazanie rzeczowego zakresu prac niezbędnych do spełnienia warunku, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2;

4) plan robót remontowych, o którym mowa w przepisach określających warunki
użytkowania budynków mieszkalnych;

5) wskazanie zakresu prac remontowych objętych wnioskowanym przedsięwzięciem
remontowym, zgodnie z planem robót remontowych i rzeczowym zakresem prac, o
których mowa w pkt 3;

6) dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I

PROKURATURY (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.)

Art. 16.
1. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór merytoryczny nad aplikacjami: ogólną,

sędziowską i prokuratorską.
2. Minister Sprawiedliwości zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i

prokuratury, nabór na aplikację ogólną, sędziowską oraz prokuratorską i jednocześnie
wyznacza limit miejsc na te aplikacje.

3. Dyrektor Krajowej Szkoły zamieszcza, w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej", i na stronie internetowej Krajowej
Szkoły, zarządzenie Ministra Sprawiedliwości o naborze na aplikacje w danym roku,
określające limit miejsc na poszczególne aplikacje, a także ogłoszenie o naborze na
aplikację ogólną.

4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, podaje się w szczególności:
1) termin przeprowadzenia konkursu;
2) termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia do konkursu;
3) wysokość i sposób uiszczenia opłaty za udział w konkursie.

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, powinno zawierać:
1) wniosek o dopuszczenie do konkursu;
2) ankietę personalną;
3) życiorys;
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[4) oryginał albo urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra
lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo
zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;]

<4) kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wyższych studiów
prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego
magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej
Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;>

5) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie;
[6) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie

wcześniejszą niż dwa miesiące przed dniem jej złożenia;]
7) oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe;

8) kopię dowodu osobistego;
9) 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów

osobistych.

<Art. 16a.
Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie
zainteresowanej naborem na aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską.>

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. O ZADOŚĆUCZYNIENIU RODZINOM OFIAR

ZBIOROWYCH WYSTĄPIEŃ WOLNOŚCIOWYCH W LATACH 1956–1989 (Dz. U. Nr

91, poz. 741)

Art. 4.
1. Przyznanie świadczenia pieniężnego następuje na wniosek członka rodziny, złożony

organowi właściwemu w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w terminie 10 lat
od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania

wnioskodawcy;
2) wskazanie okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia pieniężnego;
3) informację o przyznaniu, na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
39, poz. 353, z późn. zm.), przez Prezesa Rady Ministrów płatnej jednorazowo renty
specjalnej z tytułu śmierci osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, w grudniu 1970 r. na
Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie);

4) wskazanie formy wypłaty świadczenia pieniężnego;
5) podpis wnioskodawcy.
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[3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, członek rodziny dołącza odpis skrócony aktu zgonu
osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1, oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego
potwierdzającego zawarcie małżeństwa albo stopień pokrewieństwa z tą osobą.]

<3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, członek rodziny dołącza kopię odpisu
skróconego aktu zgonu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1, oraz kopię odpisu
skróconego aktu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa albo
stopień pokrewieństwa z tą osobą.>

4. Roszczenie o przyznanie świadczenia pieniężnego wygasa w razie niezłożenia przez
członka rodziny wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM (Dz. U. Nr 116,

poz. 975)

Art. 11.
1. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez

producenta ekologicznego, w drodze decyzji:
[1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej

w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008, na wniosek o ich
zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 2;]

<1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji
ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008, na
wniosek o ich zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 2 lub ust. 5;>

2) odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie, jeżeli w wyniku prowadzonych
czynności stwierdzi, że nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania odstępstw
wymienionych w pkt 1.

2. Główny Inspektor, w drodze decyzji:
1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odstępstw, o których mowa w art. 29 ust. 1, w

wierszu pierwszym pkt 6 załącznika nr II oraz w tiret trzecie lit. a pkt 1.1 załącznika
nr VI rozporządzenia nr 889/2008, na wniosek o ich zastosowanie;

2) odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie na zastosowanie odstępstw
wymienionych w pkt 1, na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym przez
Głównego Inspektora, udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez
Inspekcję.

4. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się opinię jednostki certyfikującej
dotyczącą spełniania przesłanek do zastosowania wnioskowanego odstępstwa.

<5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej wskazując ich zakres i specyfikę,
mając na względzie zachowanie celów i zasad przewidzianych w przepisach
dotyczących rolnictwa ekologicznego.>
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USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U. Nr 201, poz.

1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857)

Art. 35.
Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać:

[1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego;]

<1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym;>

2) oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3) informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz

serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników)
będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału
zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki
oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek
handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich
obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

5) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowane
kasyno gry, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;

6) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub
umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą
urządzane gry;

7) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8) przewidywany rodzaj oraz liczbę gier, wraz z informacją o planowanej kolejności ich

uruchomienia;
9) szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy, oraz

projektowane warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem
gry;

10) opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, w szczególności zasady
przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach;

11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i
przewidywanej rentowności;

12) projekty regulaminów gier;
13) projekt systemu służącego rejestracji gości;
14) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 63;
15) pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry;
16) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w

szczególności:
a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną,

reprezentującego co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki -
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zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów
lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,

b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi -
sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych
przepisach;

17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;

18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których
wartość przekracza jedną setną kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu,
rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie
przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w
art. 299 Kodeksu karnego;

19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi,
reprezentujący co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, oraz
członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 36.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie
zakładów wzajemnych powinien zawierać:

[1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego;]

<1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym;>

2) oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3) informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz

serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników)
będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału
zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki
oraz osób mających sprawować zarząd nad salonem gry bingo pieniężne; w
przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) również
informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;

5) opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany
salon gry bingo pieniężne, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;

6) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub
umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie
urządzana gra bingo pieniężne, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów
wzajemnych - zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku
(lokalu);

7) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8) w przypadku zakładów wzajemnych - przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów;
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9) szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;
10) opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieniężne lub punktu

przyjmowania zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i
ewidencjonowania kapitału gry losowej lub zakładu wzajemnego;

11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i
przewidywanej rentowności;

12) projekty regulaminów gier lub zakładów wzajemnych;
13) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63;
14) w przypadku zakładów wzajemnych - zgodę organizatorów współzawodnictwa

sportowego na wykorzystywanie ich wyników;
15) w przypadku salonu gry bingo pieniężne - pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji

salonu;
16) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w

szczególności:
a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną,

reprezentującego co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki -
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów
lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,

b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi -
sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych
przepisach;

17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;

18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których
wartość przekracza jedną setną kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu,
rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie
przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw, określonych w
art. 299 Kodeksu karnego;

19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi,
reprezentujący co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, oraz
członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 38.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe

powinien zawierać:
1) określenie rodzaju gry;
[2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek

handlowych również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;]
<2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku

spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;>
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3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) osób zarządzających podmiotem
oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;
5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;
6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;
8) gwarancje wypłacalności nagród;
9) projekt regulaminu gry;

10) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału zakładowego,
środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii
fantowej lub gry bingo fantowe, a w szczególności:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu kapitału
zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadku akcjonariusza
(wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej jedną setną
kapitału zakładowego spółki, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest
spółka handlowa,

b) sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych
przepisach - w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą prawną,
jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków
finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej
lub gry bingo fantowe, z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadkach
innych niż wskazane w lit. a i b;

11) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;

12) ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą
zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry,
w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i
zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury
papieru;

13) aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz
reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w
której wartość puli wygranych nie przekracza wysokości kwoty bazowej, o której mowa
w art. 70, zawiera, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-12,
odpowiednio:

1) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków
finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub
gry bingo fantowe;
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2) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu
państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

3) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu.

Art. 39.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej
powinien zawierać:

1) określenie rodzaju loterii;
[2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek

handlowych również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;]
<2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku

spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;>
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz

serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz
reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
6) bankowe gwarancje wypłat nagród;
7) projekt regulaminu loterii;
8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych

przeznaczonych na organizację loterii;
9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa, o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.

Art. 52.
1. Każda zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w

zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów
wzajemnych wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów
publicznych. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje podmiot prowadzący
działalność w zakresie takich gier lub zakładów wzajemnych.

2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (wspólników), z określeniem wartości ich akcji

(udziałów);
2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:

a) w przypadku spółek handlowych - przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby
spółki,

b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby
(imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i
numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia
oraz doświadczenia zawodowego);

3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów).
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<4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu występującego z
wnioskiem, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki,
o której mowa w pkt 2 lit. a.>

3. Do wniosku dołącza się:
[1) odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spółki oraz aktualny odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego;
2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru

Sądowego, w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;]
<1) odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spółki;
2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki, w przypadku spółki, o której mowa w

ust. 2 pkt 2 lit. a;>
3) aktualne zaświadczenie, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie była

skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
oświadczenie tej osoby, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie przed
organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299
Kodeksu karnego;

4) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane,
oraz sytuację finansową nabywcy;

5) dokumenty potwierdzające legalność środków na nabycie akcji (udziałów), w
szczególności:

a) w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a - sprawozdanie
finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach,

b) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b - zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków z ujawnionych
źródeł przychodów.

4. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału zakładowego dotyczy akcji (udziałów)
akcjonariusza (wspólnika) dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie
przekracza jednej setnej kapitału zakładowego spółki, przepisów ust. 1-3 nie stosuje się.

Art. 56.
[1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nie może być wystawiony wcześniej niż

na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.]
2. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w

składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne uważa się za aktualne,
jeżeli zostały wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

3. Zaświadczenia, że dana osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe, uważa się za aktualne, jeżeli zostały one wystawione nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia. Nierezydenci będący
osobami fizycznymi powinni przedstawić również odpowiednie, uwierzytelnione,
aktualne zaświadczenia, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są
obywatelami lub stałymi mieszkańcami, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy
przed dniem ich przedstawienia.
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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. Nr 30,

poz. 151)

Art. 125.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie:
"Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnoty
Europejskiej:

1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu
pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 42 z 23.02.1970, z późn.
zm.);

2) dyrektywy 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu
kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z
późn. zm.);

3) dyrektywy 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do obowiązkowego
stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony (Dz. Urz. WE L
373 z 31.12.1991, z późn. zm.);

4) dyrektywy 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i
zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach
pojazdów mechanicznych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, z
późn. zm.);

5) dyrektywy 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych
pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne
dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz
maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz. Urz.
WE L 235 z 17.09.1996, z późn. zm.);

6) dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu
drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 46 z
17.02.1997, z późn. zm.);

7) dyrektywy 97/27/WE z dnia 22 lipca 1997 r. odnoszącej się do mas i wymiarów
niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz zmieniającej
dyrektywę 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 233 z 28.08.1997, z późn. zm.);

8) dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów
rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, z późn. zm.);

9) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999);
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10) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli
technicznej pojazdów dostawczych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz.
WE L 203 z 10.08.2000, z późn. zm.);

11) dyrektywy 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu
dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę
92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002).

Dane odnoszące się do aktów prawa Unii Europejskiej, ogłoszone przed dniem 1
maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskie wydanie specjalne.";

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

"3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący
pojazdami;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
["3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9,

art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu
administracji rządowej.";]

<"3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa–75ac,
art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu
administracji rządowej." >

UWAGA: pkt 3-18 pominięte.


