
10) Êrodki przekazane do bud˝etu paƒstwa,

11) prowizje za prowadzenie gwarantowa-
nych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeƒ
eksportowych i udzielane gwarancje
ubezpieczeniowe, o których mowa
w art. 14,

12) ujemne ró˝nice kursowe,

13) op∏aty bankowe,

14) pozosta∏e wydatki.”,

d) w ust. 6 wyrazy „kontraktów eksportowych” za-
st´puje si´ wyrazami „eksportowego oraz udzie-
lonych gwarancji ubezpieczeniowych”;

11) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Z chwilà wyp∏aty kwoty gwarancji Kor-
poracja wst´puje w prawa beneficjenta
gwarancji do wysokoÊci zap∏aconej kwo-
ty gwarancji.”;

12) w art. 13:

a) w ust. 1 wyrazy „kontraktów eksportowych” za-
st´puje si´ wyrazami „eksportowego oraz wy-
p∏ata kwot gwarancji ubezpieczeniowych”, 

b) w ust. 2:

— w zdaniu wst´pnym po wyrazach „Wyp∏ata
odszkodowaƒ” dodaje si´ wyrazy „i kwot
gwarancji ubezpieczeniowych”,

— w pkt 1 po wyrazach „kredytu bankowego”
dodaje si´ wyrazy „wraz z odsetkami”;

13) w art. 14 skreÊla si´ wyraz „ubezpieczeniowej”;

14) w art. 15:

a) w ust. 1 wyrazy „ubezpieczenia kontraktów eks-
portowych” zast´puje si´ wyrazami „ubezpie-
czenia oraz udzielania gwarancji ubezpieczenio-
wych”,

b) w ust. 2 po wyrazie „zatwierdzony” dodaje si´
wyrazy „w drodze rozporzàdzenia”;

15) w art. 16 w ust. 1:

a) wyrazy „kontraktów eksportowych” zast´puje
si´ wyrazami „eksportowych oraz udzielonych
gwarancjach ubezpieczeniowych”,

b) wyrazy „wyp∏atach odszkodowaƒ” zast´puje si´
wyrazami „z tego tytu∏u wyp∏atach”;

16) w art. 17 wyrazy „ubezpieczenia kontraktów eks-
portowych uregulowanych” zast´puje si´ wyraza-
mi „zawieranych w zakresie uregulowanym”;

17) u˝yte w art. 7b ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 4, 5 i 6,
art. 13 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 14 zdanie drugie,
art. 15 ust. 1 i 2, art. 15a ust. 1, art. 16, art. 18 ust. 2
i art. 19 ustawy w ró˝nych przypadkach wyrazy
„Minister Finansów” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednich przypadkach wyrazami „minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych”;

18) u˝yte w art. 8 w ust. 2, w art. 10 w ust. 7 i w art. 16
ustawy w ró˝nych przypadkach wyrazy „Minister
Gospodarki” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki”.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, o ile nie sà
sprzeczne z jej przepisami, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie. 

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej jednolity tekst ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eksportowych,
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepisów
og∏oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 5, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. 
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U S TAWA

z dnia 16 listopada 2000 r.

o domach sk∏adowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu post´powania cywilnego  i innych ustaw.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady dzia∏alnoÊci domów
sk∏adowych oraz wydawania dowodów sk∏adowych
i obrotu tymi dowodami.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) przedsi´biorstwo sk∏adowe — przedsi´biorstwo
s∏u˝àce Êwiadczeniu us∏ug sk∏adu w sposób okre-
Êlony w ustawie,

2) dom sk∏adowy — przedsi´biorc´ uprawnionego do
prowadzenia przedsi´biorstwa sk∏adowego w spo-
sób okreÊlony w ustawie,

3) dowód sk∏adowy — zbywalny przez indos doku-
ment wydany przez dom sk∏adowy, sk∏adajàcy si´



z dwóch cz´Êci, z których jedna (rewers) stwierdza
posiadanie rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad, a druga
(warrant) stwierdza ustanowienie zastawu na rze-
czach z∏o˝onych na sk∏ad,

4) towary rolne — surowce, pó∏produkty i produkty
okreÊlone w przepisach o statystyce publicznej ja-
ko rolno–spo˝ywcze,

5) towary przemys∏owe — surowce, pó∏produkty
i produkty inne ni˝ towary rolne,

6) w∏aÊciwy minister — ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki lub ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych,

7) podmiot dominujàcy lub zale˝ny — podmiot domi-
nujàcy lub zale˝ny w rozumieniu przepisów Prawa
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,

8) rzeczy z∏o˝one na sk∏ad — towary rolne lub przemy-
s∏owe z∏o˝one w przedsi´biorstwie sk∏adowym,
zgodnie z postanowieniami umowy sk∏adu i usta-
wy,

9) bank domicylowy — bank oznaczony w dowodzie
sk∏adowym jako w∏aÊciwy do przyjmowania, prze-
chowywania i wyp∏acania kwot przypadajàcych
posiadaczowi dowodu sk∏adowego lub jego cz´Êci.

Rozdzia∏ 2

Wydawanie zezwoleƒ na prowadzenie przedsi´-
biorstw sk∏adowych

Art. 3. Dzia∏alnoÊç polegajàcà na prowadzeniu
przedsi´biorstwa sk∏adowego mogà prowadziç wy-
∏àcznie przedsi´biorcy b´dàcy osobami fizycznymi,
spó∏kami jawnymi, spó∏kami komandytowymi, spó∏ka-
mi komandytowo–akcyjnymi, spó∏kami z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, spó∏kami akcyjnymi, przedsi´-
biorstwami paƒstwowymi lub spó∏dzielniami, po uzy-
skaniu zezwolenia. 

Art. 4. 1. Zezwolenie na prowadzenie przedsi´bior-
stwa sk∏adowego wydaje, w drodze decyzji administra-
cyjnej:

1) przedsi´biorcom przyjmujàcym na sk∏ad towary
przemys∏owe — minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki,

2) przedsi´biorcom przyjmujàcym na sk∏ad towary
rolne — minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych.

2. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie przedsi´-
biorstwa sk∏adowego podlega sta∏ej op∏acie w wyso-
koÊci stanowiàcej równowartoÊç 1 000 EURO ustalonej
na dzieƒ udzielenia zezwolenia, przy zastosowaniu
Êredniego kursu walut obcych og∏aszanego przez Na-
rodowy Bank Polski. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu
paƒstwa.

Art. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie przedsi´biorstwa sk∏adowego rozpatruje si´
w terminie 2 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

Art. 6. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) dane osobowe cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej,
komisji rewizyjnej, o ile jest przewidziana, jak rów-
nie˝ innych osób, które odpowiadajà za rozpocz´-
cie przez przedsi´biorstwo, spó∏k´ lub spó∏dzielni´
prowadzenia przedsi´biorstwa sk∏adowego lub b´-
dà nim kierowaç, ich kwalifikacje zawodowe oraz
dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, a w od-
niesieniu do spó∏ki jawnej i spó∏ki komandytowej
— dane osobowe wspólników, 

2) list´ akcjonariuszy (wspólników) lub cz∏onków,
wraz z procentowym okreÊleniem posiadanych
przez nich g∏osów na walnym zgromadzeniu (zgro-
madzeniu wspólników),

3) informacje o podmiotach dominujàcych i zale˝nych
wobec wnioskodawcy,

4) informacje o wysokoÊci kapita∏u w∏asnego (fundu-
szy w∏asnych), ze wskazaniem êróde∏ jego pocho-
dzenia,

5) analiz´ ekonomiczno-finansowà mo˝liwoÊci pro-
wadzenia przedsi´biorstwa sk∏adowego przez
pierwszy rok,

6) oÊwiadczenia osób, które b´dà kierowaç dzia∏alno-
Êcià przedsi´biorstwa sk∏adowego, oraz cz∏onków
zarzàdu lub osób odpowiadajàcych osobiÊcie za
zobowiàzania wnioskodawcy, stwierdzajàce, ̋ e nie
by∏y one skazane prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo przeciwko mieniu, przeciwko doku-
mentom, za przest´pstwo gospodarcze, za fa∏szo-
wanie pieni´dzy, papierów wartoÊciowych, zna-
ków urz´dowych, znaków towarowych, przest´p-
stwo skarbowe oraz za przest´pstwa okreÊlone
w przepisach prawa o publicznym obrocie papiera-
mi wartoÊciowymi lub za przest´pstwa okreÊlone
w ustawie,

7) informacje o planowanej organizacji przedsi´bior-
stwa i o posiadanych urzàdzeniach technicznych
oraz warunkach lokalowych, z podaniem adresów
miejsc, w których b´dzie prowadzone przedsi´-
biorstwo sk∏adowe,

8) informacje o poprzednio i aktualnie prowadzonej
przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
i przyczynach ewentualnego jej zaprzestania,

9) opis dotychczasowej i obecnej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej akcjonariuszy (wspólników lub cz∏onków)
posiadajàcych co najmniej 5% g∏osów na walnym
zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników) wnio-
skodawcy,

10) wskazanie rodzajów towarów przemys∏owych lub
szczegó∏owy wykaz towarów rolnych przewidzia-
nych do przyjmowania na sk∏ad,

11) wskazanie banku domicylowego, w którym majà
byç wyp∏acane kwoty nale˝ne posiadaczom dowo-
dów sk∏adowych lub ich cz´Êci,

12) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
i w∏aÊciwej instytucji ubezpieczenia spo∏ecznego
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o niezaleganiu przez wnioskodawc´ z wype∏nia-
niem zobowiàzaƒ wobec Skarbu Paƒstwa lub in-
stytucji ubezpieczenia spo∏ecznego.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) projekt regulaminu przedsi´biorstwa sk∏adowego,

2) statut (umow´) spó∏ki, spó∏dzielni lub przedsi´bior-
stwa paƒstwowego,

3) aktualny wypis z w∏aÊciwego rejestru.

3. W celu ustalenia, czy wnioskodawca daje r´koj-
mi´ nale˝ytego prowadzenia przedsi´biorstwa sk∏ado-
wego, w∏aÊciwy minister mo˝e ˝àdaç przedstawienia
innych danych dotyczàcych sytuacji finansowej i praw-
nej wnioskodawcy lub jego akcjonariuszy (wspólników
lub cz∏onków), posiadajàcych co najmniej 5% g∏osów
na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólni-
ków).

Art. 7. 1. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie
przedsi´biorstwa sk∏adowego przyjmujàcego na sk∏ad
towary rolne jest uzale˝nione od przedstawienia przez
wnioskodawc´ opinii wojewódzkiego inspektora In-
spekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych, po-
twierdzajàcej przystosowanie magazynów, pomiesz-
czeƒ i urzàdzeƒ wnioskodawcy do prawid∏owego prze-
chowywania okreÊlonych we wniosku towarów rol-
nych. 

2. Opini´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ nie
wczeÊniej ni˝ 14 dni przed datà z∏o˝enia wniosku o wy-
danie zezwolenia.

Art. 8. Zezwolenie na prowadzenie przedsi´bior-
stwa sk∏adowego zawiera w szczególnoÊci:

1) adresy miejsc, w których b´dzie prowadzone przed-
si´biorstwo sk∏adowe,

2) minimalnà wysokoÊç Êrodków w∏asnych przezna-
czonych na prowadzenie przedsi´biorstwa sk∏ado-
wego, 

3) okreÊlenie warunków technicznych i organizacyj-
nych, wymaganych do prowadzenia przedsi´bior-
stwa sk∏adowego,

4) dokument zatwierdzajàcy regulamin przedsi´bior-
stwa sk∏adowego,

5) je˝eli wnioskodawca jest osobà fizycznà — zobo-
wiàzanie wnioskodawcy do prowadzenia ksiàg ra-
chunkowych,

6) wskazanie rodzajów towarów przemys∏owych lub
szczegó∏owy wykaz towarów rolnych, do których
przyjmowania na sk∏ad uprawniony jest dom sk∏a-
dowy,

7) wskazanie banku domicylowego.

Art. 9. Decyzj´ o odmowie udzielenia zezwolenia
wydaje si´ w przypadku, gdy wnioskodawca nie daje
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia przedsi´biorstwa
sk∏adowego, a w szczególnoÊci:

1) osoby kierujàce dzia∏alnoÊcià wnioskodawcy by∏y
skazane prawomocnym wyrokiem za przest´p-
stwo, o którym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 6,

2) przeciwko wnioskodawcy lub podmiotowi dominu-
jàcemu wobec wnioskodawcy zosta∏ z∏o˝ony wnio-
sek o wszcz´cie post´powania upad∏oÊciowego al-
bo wnioskodawca lub podmiot wobec niego domi-
nujàcy z∏o˝y∏ wniosek o wszcz´cie post´powania
uk∏adowego,

3) wnioskodawca zalega z wype∏nianiem zobowiàzaƒ
wobec Skarbu Paƒstwa lub instytucji ubezpiecze-
nia spo∏ecznego,

4) posiadane przez wnioskodawc´ urzàdzenia tech-
niczne, majàce s∏u˝yç do wykonywania us∏ug sk∏a-
du, nie zapewniajà odpowiedniej jakoÊci Êwiadczo-
nych us∏ug.

Art. 10. 1. W∏aÊciwy minister prowadzi rejestr wy-
danych przez siebie zezwoleƒ.

2. Rejestr zawiera:

1) kolejny numer wpisu,

2) nazw´ i siedzib´ domu sk∏adowego,

3) oznaczenie miejsc prowadzenia przedsi´biorstwa
sk∏adowego,

4) okreÊlenie zakresu przedmiotowego udzielonego
zezwolenia,

5) informacje o zmianach w zakresie udzielonego ze-
zwolenia,

6) informacje o karach pieni´˝nych na∏o˝onych na
dom sk∏adowy,

7) dat´ i wskazanie podstawy dokonania wpisu.

3. Informacje zawarte w rejestrze sà jawne.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych po-
wiadamia o wydaniu zezwolenia wojewódzkiego in-
spektora skupu i przetwórstwa artyku∏ów rolnych w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce prowadzenia przedsi´-
biorstwa sk∏adowego oraz G∏ównego Inspektora Sku-
pu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych.

Rozdzia∏ 3

Nadzór nad dzia∏alnoÊcià domów sk∏adowych

Art. 11. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià domów sk∏ado-
wych sprawuje, w przypadku:

1) domu sk∏adowego przyjmujàcego na sk∏ad towary
przemys∏owe — minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki,

2) domu sk∏adowego przyjmujàcego na sk∏ad towary
rolne — minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych. 
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2. OkreÊlone czynnoÊci nadzorcze w∏aÊciwy mini-
ster mo˝e zleciç odpowiedniej inspekcji podlegajàcej
jego zwierzchniemu nadzorowi.

Art. 12. 1. Dzia∏alnoÊç domów sk∏adowych przyj-
mujàcych na sk∏ad towary rolne podlega nadzorowi In-
spekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych, zwa-
nej dalej „Inspekcjà”, w zakresie i na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie oraz w przepisach o Inspekcji Skupu
i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych.

2. Inspekcja dokonuje kontroli dzia∏alnoÊci przed-
si´biorstwa sk∏adowego co najmniej raz na 6 miesi´cy.

3. Inspekcja mo˝e równie˝ dokonaç kontroli dzia∏al-
noÊci przedsi´biorstwa sk∏adowego z w∏asnej inicjaty-
wy lub na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw ryn-
ków rolnych.

4. Protokó∏ kontroli jest przedstawiany niezw∏ocz-
nie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych
oraz domowi sk∏adowemu.

Art. 13. 1. Upowa˝niony przedstawiciel w∏aÊciwe-
go ministra ma prawo wst´pu do siedziby domu sk∏a-
dowego i do jego pomieszczeƒ oraz wglàdu do ksiàg,
dokumentów i innych noÊników informacji, a tak˝e do
dokonywania pomiarów oraz pobierania próbek rzeczy
z∏o˝onych na sk∏ad (kontrola).

2. Na ˝àdanie w∏aÊciwego ministra lub jego upo-
wa˝nionego przedstawiciela dom sk∏adowy jest obo-
wiàzany do niezw∏ocznego sporzàdzenia i przekazania
kopii dokumentów i innych noÊników informacji oraz
do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ.

Art. 14. 1. Je˝eli w trakcie kontroli zostanie ujaw-
nione naruszenie przepisów prawa, warunków okre-
Êlonych w zezwoleniu, zasad uczciwego obrotu lub in-
teresów sk∏adajàcych, minister, po otrzymaniu proto-
ko∏u kontroli, mo˝e wszczàç post´powanie w celu wy-
dania decyzji na podstawie art. 16.

2. Przeprowadzajàcy kontrol´ zawiadamia nie-
zw∏ocznie inne w∏aÊciwe organy o stwierdzonych pod-
czas kontroli uchybieniach.

Art. 15. Je˝eli w wyniku przeprowadzonej kontroli
w∏aÊciwy minister wyda∏ decyzj´, na mocy której na∏o-
˝y∏ na dom sk∏adowy kar´ pieni´˝nà lub wyda∏ decyzj´
o cofni´ciu zezwolenia na prowadzenie przedsi´bior-
stwa sk∏adowego, kosztami kontroli obcià˝a si´ dom
sk∏adowy.

Art. 16. 1. W przypadku gdy dom sk∏adowy narusza
przepisy prawa, nie wype∏nia warunków okreÊlonych
w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, nie prze-
strzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy
sk∏adajàcych, w∏aÊciwy minister mo˝e podjàç decyzj´
o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej do wysokoÊci 100 000 z∏,
majàc na uwadze stopieƒ zagro˝enia bezpieczeƒstwa
obrotu.

2. W przypadku gdy dom sk∏adowy, pomimo na∏o-
˝enia kary na podstawie przepisu ust. 1, nadal narusza

przepisy prawa, nie wype∏nia warunków okreÊlonych
w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, nie prze-
strzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy
sk∏adajàcych, minister mo˝e podjàç decyzj´ o cofni´-
ciu zezwolenia.

3. W∏aÊciwy minister mo˝e podjàç decyzj´ o cofni´-
ciu zezwolenia w ka˝dym przypadku, gdy naruszenie
prawa przez dom sk∏adowy jest wynikiem dzia∏ania
osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa sk∏a-
dowego wyczerpujàcego znamiona przest´pstwa prze-
ciwko mieniu, bezpieczeƒstwu obrotu gospodarczego
lub przest´pstwa okreÊlonego przepisami ustawy.

4. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1—3, na-
st´puje po przeprowadzeniu rozprawy.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1—3, podlega
og∏oszeniu w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym na
koszt domu sk∏adowego.  W∏aÊciwy minister mo˝e na-
kazaç podanie decyzji do publicznej wiadomoÊci,
w sposób zwyczajowo przyj´ty na terenie obj´tym
dzia∏aniem domu sk∏adowego, obcià˝ajàc dom sk∏ado-
wy kosztami tego og∏oszenia.

Art. 17. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, szczególne warunki techniczne i finan-
sowe wymagane przy prowadzeniu przedsi´biorstwa
sk∏adowego. Rozporzàdzenie okreÊli rodzaj pomiesz-
czeƒ i urzàdzeƒ technicznych, które mogà byç wykorzy-
stywane w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw sk∏adowych,
oraz wskaêniki finansowe, jakie ma spe∏niç dom sk∏a-
dowy, z uwzgl´dnieniem rodzaju i iloÊci przyjmowa-
nych na sk∏ad rzeczy.

Rozdzia∏ 4

Dzia∏alnoÊç domu sk∏adowego

Art. 18. 1. Dom sk∏adowy mo˝e wystawiaç dowody
sk∏adowe oraz zbywaç przez licytacj´ publicznà rzeczy
z∏o˝one na sk∏ad na ̋ àdanie osoby uprawnionej do roz-
porzàdzania tymi rzeczami oraz w celu zaspokojenia
przys∏ugujàcych mu wobec sk∏adajàcego wierzytelno-
Êci zabezpieczonych ustawowym prawem zastawu.

2. Regulamin przedsi´biorstwa sk∏adowego okre-
Êla w szczególnoÊci:

1) rodzaj towarów przemys∏owych lub szczegó∏owy
wykaz towarów rolnych, które mogà byç przyjmo-
wane na sk∏ad,

2) warunki, na jakich rzeczy sà przyjmowane na sk∏ad,

3) wysokoÊç op∏at za sk∏adowanie (taryfa sk∏adowe-
go) oraz wysokoÊç i rodzaje ulg taryfowych,

4) wysokoÊç op∏at za dodatkowe us∏ugi wykonywane
przez dom sk∏adowy na rzecz sk∏adajàcych,

5) sposób og∏aszania zmian taryfy sk∏adowego, 

6) sposób og∏aszania ulg taryfowych i ich zmian.

3. Zmiana regulaminu przedsi´biorstwa sk∏adowe-
go wymaga zatwierdzenia przez w∏aÊciwego ministra,
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w drodze decyzji, wydanej w terminie 30 dni od daty
z∏o˝enia wniosku o wyra˝enie zgody na zmian´ regula-
minu. 

4. Niewydanie decyzji przez w∏aÊciwego ministra
w terminie okreÊlonym w ust. 3 jest równoznaczne z za-
twierdzeniem zmiany regulaminu.

5. Prawo u˝ywania w nazwie przedsi´biorcy wyra-
zów „dom sk∏adowy” przys∏uguje wy∏àcznie przedsi´-
biorcom, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie
przedsi´biorstwa sk∏adowego.

Art. 19. 1. Dom sk∏adowy jest obowiàzany w szcze-
gólnoÊci do:

1) wydawania dowodów sk∏adowych — na ˝àdanie
sk∏adajàcego,

2) prowadzenia ksi´gi sk∏adowej,

3) prowadzenia i przechowywania dokumentacji do-
tyczàcej przyj´tych na sk∏ad rzeczy,

4) niezw∏ocznego informowania w∏aÊciwego ministra
o wszelkich zmianach w zakresie danych zawartych
we wniosku o udzielenie zezwolenia.

2. Dom sk∏adowy jest zobowiàzany do przestrzega-
nia zasad uczciwego obrotu oraz do ochrony interesów
sk∏adajàcych.

Art. 20. 1. Do praw oraz obowiàzków domu sk∏ado-
wego i sk∏adajàcego, w sprawach nie uregulowanych
w ustawie, stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego
o umowie sk∏adu.

2. Umowa sk∏adu nie mo˝e zawieraç warunków
mniej korzystnych dla sk∏adajàcego ni˝ przewidziane
w regulaminie przedsi´biorstwa sk∏adowego oraz
w przepisach ustawy.

Art. 21. 1. Dom sk∏adowy nie mo˝e odmówiç przy-
j´cia rzeczy na sk∏ad na warunkach regulaminu, o ile
nie stojà temu na przeszkodzie techniczne mo˝liwoÊci
magazynowe przedsi´biorstwa sk∏adowego.

2. Dom sk∏adowy nie mo˝e udzielaç pozataryfo-
wych ulg lub zni˝ek. 

3. Dom sk∏adowy nie mo˝e uzale˝niaç zawarcia
umowy sk∏adu od zawarcia przez sk∏adajàcego innej
umowy z domem sk∏adowym lub z osobà trzecià. 

Art. 22. 1. Dom sk∏adowy jest obowiàzany do ubez-
pieczenia towarów przemys∏owych, przyj´tych na
sk∏ad, od ognia i innych zdarzeƒ losowych, chyba ˝e
umówiono si´ inaczej.

2. Dom sk∏adowy jest obowiàzany do ubezpiecze-
nia towarów rolnych, przyj´tych na sk∏ad, od ognia i in-
nych zdarzeƒ losowych. Z obowiàzku tego dom sk∏ado-
wy nie mo˝e byç zwolniony.

3. Do odbioru sumy ubezpieczenia od zak∏adu
ubezpieczeƒ jest uprawniony dom sk∏adowy albo, za

jego zgodà, osoba uprawniona do odbioru rzeczy z∏o-
˝onych na sk∏ad.

Rozdzia∏ 5

Dowody sk∏adowe

Art. 23. 1. Dom sk∏adowy wydaje sk∏adajàcemu na
jego ˝àdanie dowód sk∏adowy. 

2. Dowód sk∏adowy, od∏àczony z ksi´gi sk∏adowej,
sk∏ada si´ z dwóch, po∏àczonych ze sobà, lecz dajàcych
si´ oddzieliç cz´Êci: z rewersu (sk∏adowego dowodu
posiadania) i warrantu (sk∏adowego dowodu zastawni-
czego).

3. Obie cz´Êci dowodu sk∏adowego powinny wza-
jemnie si´ na siebie powo∏ywaç i zawieraç:

1) okreÊlenie firmy (nazwy) domu sk∏adowego, numer
identyfikacyjny REGON lub PESEL, dat´ z∏o˝enia
rzeczy na sk∏ad, dat´ wystawienia i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania domu sk∏ado-
wego,

2) numer dowodu sk∏adowego, zgodny z numerem
bie˝àcym ksi´gi sk∏adowej,

3) imi´ i nazwisko (okreÊlenie firmy, nazwy, numer
identyfikacyjny REGON) i adres sk∏adajàcego,

4) oznaczenie iloÊci, jakoÊci i kraju pochodzenia,
a w razie potrzeby tak˝e szczególnych cech, rzeczy
z∏o˝onych na sk∏ad,

5) wzmiank´ o tym, czy rzeczy z∏o˝one na sk∏ad zosta-
∏y ubezpieczone, a je˝eli tak, to u jakiego ubezpie-
czyciela, na jakà kwot´ i na jaki czas,

6) oznaczenie terminu odbioru ze sk∏adu rzeczy z∏o˝o-
nych na sk∏ad, je˝eli termin taki zosta∏ w umowie
okreÊlony,

7) wzmiank´ o tym, czy i w jakiej wysokoÊci z rzecza-
mi z∏o˝onymi na sk∏ad sà zwiàzane c∏a, podatki lub
inne op∏aty oraz zabezpieczone prawem zastawu
roszczenia domu sk∏adowego, z podaniem wyso-
koÊci bie˝àcego sk∏adowego oraz nale˝noÊci
ubocznych i wskazaniem odpowiednich pozycji ta-
ryfy sk∏adowego,

8) oznaczenie banku domicylowego, w którym wp∏a-
ca si´ kwoty przypadajàce na rzecz posiadacza do-
wodu sk∏adowego lub jego cz´Êci.

Art. 24. 1. Obie cz´Êci dowodu sk∏adowego mo˝na
przenosiç przez indos ∏àcznie albo oddzielnie.

2. Dopóki obie cz´Êci sà przenoszone ∏àcznie, dopó-
ty indos rewersu powoduje tak˝e przeniesienie war-
rantu.

Art. 25. 1. Pierwszy indos na oddzielonym warran-
cie zawiera:

1) imi´ i nazwisko (okreÊlenie firmy, nazwy, numer
identyfikacyjny REGON lub PESEL) oraz adres in-
dosanta,
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2) imi´ i nazwisko (okreÊlenie firmy, nazwy, numer
identyfikacyjny REGON lub PESEL) oraz adres in-
dosatariusza,

3) oznaczenie wraz z nale˝noÊciami ubocznymi kwoty
pieni´˝nej, na której zabezpieczenie ustanawia si´
prawo zastawu na rzeczach z∏o˝onych na sk∏ad,

4) okreÊlenie terminu p∏atnoÊci wierzytelnoÊci zabez-
pieczonej prawem zastawu na rzeczach przyj´tych
na sk∏ad,

5) podpis indosanta.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, nale˝y umieÊciç
równie˝ na rewersie. Dos∏ownà treÊç indosu nale˝y
wpisaç do ksi´gi sk∏adowej, a dom sk∏adowy powinien
poÊwiadczyç zarówno na rewersie, jak i na warrancie
dokonanie tego wpisu, podajàc jego dat´.

3. Je˝eli indos nie zawiera wszystkich danych, wy-
mienionych w ust. 1, lub je˝eli na warrancie nie ma po-
Êwiadczenia domu sk∏adowego, o którym mowa
w ust. 2, indos jest niewa˝ny.

Art. 26. Do indosów dowodu sk∏adowego lub jego
cz´Êci stosuje si´ odpowiednio przepisy prawa wekslo-
wego o indosie.

Art. 27. 1. Je˝eli wystawiono dowód sk∏adowy,
oÊwiadczenia woli domu sk∏adowego, zwiàzane
z umowà sk∏adu, które wed∏ug odr´bnych przepisów
powinny byç dokonane na piÊmie (listem poleconym),
nast´pujà w drodze og∏oszenia w Monitorze Sàdowym
i Gospodarczym. Regulamin domu sk∏adowego mo˝e
przewidywaç dodatkowe formy dokonywania przez
dom sk∏adowy og∏oszeƒ.

2. Je˝eli posiadacz dowodu sk∏adowego lub jego
cz´Êci wskaza∏ domowi sk∏adowemu swój adres, dom
sk∏adowy jest obowiàzany, niezale˝nie od og∏oszenia,
o którym mowa w ust. 1, wys∏aç listem poleconym pod
wskazanym adresem zawiadomienie o treÊci og∏osze-
nia.

Art. 28. 1. Ksi´ga sk∏adowa sk∏ada si´ z trwale ze
sobà po∏àczonych, kolejno numerowanych kart, umo˝-
liwiajàcych od∏àczanie dowodów sk∏adowych. 

2. Zapis dokonany na karcie ksi´gi sk∏adowej jest
to˝samy z zapisami dokonanymi w od∏àczonym od tej
karty dowodzie sk∏adowym oraz zawiera wzmiank´
o dokonaniu, a tak˝e treÊç pierwszego indosu warran-
tu.

3. W ksi´dze sk∏adowej dokonywane sà wy∏àcznie
zapisy przewidziane w ustawie.

Art. 29. 1. Je˝eli wystawiono dowód sk∏adowy, do
przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad ko-
nieczne jest wr´czenie rewersu.

2. Posiadacza rewersu, wykazujàcego swoje prawo
nieprzerwanym szeregiem indosów, uwa˝a si´ za w∏a-
Êciciela rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad. Je˝eli rewers prze-

nosi si´ po dokonaniu pierwszego indosu na oddzielo-
nym warrancie, indosatariusz rewersu nabywa prawo
obcià˝one zastawem posiadacza warrantu.

Art. 30. 1. Je˝eli wystawiono dowód sk∏adowy, do
ustanowienia prawa zastawu na rzeczach z∏o˝onych na
sk∏ad konieczne jest wr´czenie wierzycielowi indoso-
wanego warrantu.

2. Do rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad, na które wystawio-
no dowód sk∏adowy, nie stosuje si´ przepisów o zasta-
wie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Art. 31. 1. Rzeczy z∏o˝one na sk∏ad, na które wysta-
wiono dowód sk∏adowy, oraz prawa przys∏ugujàce po-
siadaczowi rewersu lub warrantu na tych towarach nie
podlegajà egzekucji.

2. Przedmiotem egzekucji mo˝e byç tylko dowód
sk∏adowy lub jedna z jego cz´Êci.

Art. 32. Je˝eli przed oddzieleniem indosowanego
warrantu zosta∏a umieszczona na rewersie wzmianka
o orzeczeniu sàdowym przenoszàcym lub ograniczajà-
cym prawa posiadacza dowodu sk∏adowego do rozpo-
rzàdzania rzeczami, indos warrantu jest niewa˝ny.
W takim wypadku dom sk∏adowy odmówi wpisu
pierwszego indosu warrantu do ksi´gi sk∏adowej
i w ksi´dze tej dokona stosownej wzmianki.

Art. 33. 1. Posiadacz obu cz´Êci dowodu sk∏adowe-
go, wykazujàcy swoje prawo nieprzerwanym szere-
giem indosów, mo˝e, za zwrotem kosztów, ˝àdaç wy-
stawienia nowego dowodu sk∏adowego bezpoÊrednio
na swoje imi´. Mo˝e on równie˝, za zwrotem kosztów,
˝àdaç podzia∏u na cz´Êci rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad
i wystawienia osobnego dowodu sk∏adowego na ka˝-
dà z tych cz´Êci.

2. ̊ àdanie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç zg∏o-
szone ∏àcznie przez posiadaczy obu cz´Êci dowodu
sk∏adowego. Nowe dowody sk∏adowe mogà byç opa-
trzone datà wystawienia pierwotnego dokumentu, któ-
ry dom sk∏adowy odbiera i uniewa˝nia. O uniewa˝nie-
niu pierwotnego dokumentu dokonuje si´ wzmianki
w ksi´dze sk∏adowej.

3. Prawo oglàdania rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad s∏u˝y
zarówno posiadaczowi rewersu, jak i posiadaczowi
warrantu.

Art. 34. Wydanie rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad posia-
daczowi rewersu nast´puje za zwrotem rewersu i war-
rantu. Zwrot warrantu mo˝na zastàpiç przedstawie-
niem zaÊwiadczenia banku domicylowego o z∏o˝eniu
w nim kwoty oznaczonej w warrancie.

Art. 35. 1. Kwoty wp∏acone do banku domicylowe-
go, nale˝ne posiadaczom rewersów i warrantów, sà
gromadzone na wyodr´bnionym rachunku bankowym
domu sk∏adowego i na jego polecenie wyp∏acane
uprawnionym.

2. W stosunku do wierzycieli domu sk∏adowego
kwoty z∏o˝one na rachunku, o którym mowa w ust. 1,
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nie podlegajà egzekucji i nie wchodzà w sk∏ad masy
upad∏oÊci domu sk∏adowego.

Art. 36. 1. Bank domicylowy wyp∏aca posiadaczowi
warrantu kwot´ z∏o˝onà na jego rzecz, za zwrotem war-
rantu, w terminie p∏atnoÊci wierzytelnoÊci zabezpie-
czonej warrantem.

2. Je˝eli posiadacz rewersu z∏o˝y∏ w banku domicy-
lowym kwot´ zabezpieczonà warrantem przed termi-
nem p∏atnoÊci, posiadacz warrantu mo˝e ˝àdaç na-
tychmiastowego jej wyp∏acenia.

Art. 37. 1. Posiadacz jest obowiàzany przedstawiç
bankowi domicylowemu warrant do zap∏aty w termi-
nie p∏atnoÊci.

2. Odmow´ zap∏aty nale˝y stwierdziç zg∏oszeniem
protestu, pod rygorem utraty prawa zwrotnego poszu-
kiwania.

3. Do przedstawienia warrantu do zap∏aty oraz do
zg∏oszenia protestu z powodu odmowy zap∏aty stosu-
je si´ odpowiednio przepisy prawa wekslowego.

4. Protest z powodu odmowy zap∏aty mo˝na zastà-
piç umieszczonym na warrancie poÊwiadczeniem ban-
ku domicylowego opatrzonym datà, ˝e warrant przed-
stawiony do zap∏aty w oznaczonym dniu nie zosta∏ wy-
kupiony.

Rozdzia∏ 6

Sprzeda˝ przymusowa

Art. 38. 1. W razie odmowy wykupienia warrantu
jego posiadacz mo˝e, choçby nie dokona∏ protestu,
wystàpiç do domu sk∏adowego z pisemnym ˝àdaniem
przeprowadzenia sprzeda˝y obcià˝onych zastawem
rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad.

2. Sprzeda˝  jest przeprowadzona w mo˝liwie naj-
krótszym czasie, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie
trzech dni od zg∏oszenia ˝àdania.

3. Posiadacz warrantu traci prawo zwrotnego po-
szukiwania, je˝eli nie zg∏osi∏ ˝àdania sprzeda˝y w cià-
gu miesiàca od dnia zg∏oszenia protestu.

Art. 39. 1. Je˝eli wystawiono dowód sk∏adowy,
dom sk∏adowy o zamierzonej sprzeda˝y rzeczy z∏o˝o-
nych na sk∏ad w celu zaspokojenia swojej wierzytelno-
Êci og∏asza w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym
oraz w sposób zwyczajowo stosowany na terenie dzia-
∏ania domu sk∏adowego. Przepis art. 27 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.

2. Og∏oszenie nast´puje na koszt posiadacza rewer-
su; wskazuje ono dzieƒ wystawienia i numer kolejny
dowodu sk∏adowego, osob´ sk∏adajàcego, iloÊç i ro-
dzaj rzeczy oraz wysokoÊç wierzytelnoÊci.

3. Sprzeda˝ mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 14 dni od dnia, w którym wygas∏a umowa
sk∏adu, a je˝eli umow´ zawarto lub przed∏u˝ono na

czas nieoznaczony — nie wczeÊniej ni˝ po 14 dniach od
up∏ywu terminu wypowiedzenia.

4. Og∏oszenie oraz zawiadomienie o zamiarze
sprzeda˝y mo˝na po∏àczyç z og∏oszeniem i zawiado-
mieniem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 2. 

Art. 40. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 38
i 39, sprzeda˝ rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad przeprowadza
komornik, notariusz, adwokat lub radca prawny dzia∏a-
jàcy na zlecenie domu sk∏adowego. Sprzeda˝ przepro-
wadza si´ przez licytacj´ publicznà.

2. Sprzeda˝ przez licytacj´ publicznà odbywa si´
w jednym terminie, bez oszacowania.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i kosz-
ty licytacji publicznej, w sposób zapewniajàcy zabez-
pieczenie interesów osób bioràcych udzia∏ w obrocie
dowodami sk∏adowymi i ich cz´Êciami.

Art. 41. 1. Z uzyskanej ceny dom sk∏adowy zaspo-
kaja nale˝noÊci zwiàzane z rzeczami z∏o˝onymi na
sk∏ad w nast´pujàcym porzàdku:

1) koszty sprzeda˝y,

2) nieuiszczone nale˝noÊci publicznoprawne zwiàza-
ne z rzeczà,

3) zabezpieczone ustawowym prawem zastawu i wy-
mienione w dowodzie sk∏adowym nale˝noÊci do-
mu sk∏adowego; nale˝noÊci powsta∏e po wysta-
wieniu dowodu sk∏adowego uwzgl´dnia si´ o tyle,
o ile przypadajà za okres sk∏adu, oznaczony w do-
wodzie sk∏adowym, je˝eli zaÊ czasu sk∏adu w do-
wodzie nie wskazano, to za okres nie d∏u˝szy ni˝
rok od wystawienia dowodu,

4) wierzytelnoÊci posiadacza warrantu wraz z nale˝no-
Êciami ubocznymi.

2. Je˝eli w dniu zap∏aty wierzytelnoÊci posiadacza
warrantu wierzytelnoÊç ta nie jest jeszcze wymagalna,
nale˝y od niej potràciç dyskonto, obliczone wed∏ug
stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego
obowiàzujàcej dla weksli krajowych.

Art. 42. 1. Sprzeda˝ okreÊlona w przepisach niniej-
szego rozdzia∏u przenosi w∏asnoÊç rzeczy w stanie wol-
nym od obcià˝eƒ pomimo niezachowania przepisów
art. 38—41.

2. Dom sk∏adowy jest obowiàzany do odszkodowa-
nia wobec osoby, która ponios∏a szkod´ w wyniku nie-
dochowania postanowieƒ przepisów art. 38—41. Umo-
wa ograniczajàca lub wy∏àczajàca ten obowiàzek jest
niewa˝na.

Art. 43. Do sumy ubezpieczenia wyp∏aconej domo-
wi sk∏adowemu przez zak∏ad ubezpieczeƒ z tytu∏u ubez-
pieczenia rzeczy przepisy art. 41 stosuje si´ odpowied-
nio.
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Art. 44. 1. Je˝eli wierzytelnoÊç posiadacza warran-
tu zosta∏a w pe∏ni zaspokojona wraz z nale˝noÊciami
ubocznymi, dom sk∏adowy odbierze pokwitowany
warrant oraz dokona odpowiedniej wzmianki w ksi´-
dze sk∏adowej. Ewentualnà nadwy˝k´ dom sk∏adowy
wyp∏aca posiadaczowi rewersu, odbierajàc jednocze-
Ênie pokwitowany rewers i dokonujàc odpowiedniej
wzmianki w ksi´dze sk∏adowej.

2. Je˝eli posiadacz rewersu lub warrantu nie zg∏osi
si´ w terminie 3 dni po odbiór nale˝noÊci, dom sk∏ado-
wy niezw∏ocznie wp∏aci do banku domicylowego przy-
padajàcà mu kwot´.

Art. 45. Je˝eli wierzytelnoÊç posiadacza warrantu
nie zosta∏a w pe∏ni zaspokojona, dom sk∏adowy zazna-
czy na warrancie i uwidoczni w ksi´dze sk∏adowej cz´-
Êciowà zap∏at´, warrant zaÊ zwróci posiadaczowi.

Rozdzia∏ 7

Zwrotne poszukiwanie

Art. 46. Posiadaczowi warrantu s∏u˝y prawo zwrot-
nego poszukiwania nie pokrytej cz´Êci wierzytelnoÊci.
Przepisy prawa wekslowego o zwrotnym poszukiwa-
niu z powodu braku zap∏aty weksla stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 47. Ka˝dy indosant warrantu ma prawo wyku-
piç warrant. W razie wykupienia warrantu stosuje si´
odpowiednio przepisy prawa wekslowego o wykupie-
niu weksla.

Art. 48. 1. Roszczenie posiadacza warrantu z tytu∏u
zwrotnego poszukiwania przedawnia si´ z up∏ywem
6 miesi´cy od dnia sprzeda˝y, o której mowa w art. 38
i 39. Zwrotne roszczenia indosantów warrantu mi´dzy
sobà przedawniajà si´ z up∏ywem 6 miesi´cy od dnia,
w którym indosant wykupi∏ warrant albo w którym do-
r´czono mu pozew.

2. Do przerwania biegu przedawnienia roszczeƒ,
o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy prawa wekslowego o przerwaniu biegu
przedawnienia roszczeƒ wekslowych.

Rozdzia∏ 8

Umarzanie dowodów sk∏adowych

Art. 49. 1. O wszcz´ciu post´powania umorzenio-
wego sàd zawiadamia dom sk∏adowy oraz bank domi-
cylowy.

2. Dla dowodów sk∏adowych z nieoddzielonym
warrantem oraz dla rewersów termin do okazania sà-
dowi zaginionego dokumentu wynosi 60 dni i liczy si´
od pierwszego dnia po up∏ywie okresu sk∏adu, a je˝eli
okres ten nie zosta∏ oznaczony lub je˝eli termin ten ju˝
up∏ynà∏ — od dnia og∏oszenia sàdowego wezwania do
okazania dokumentu. Dla zaginionych warrantów
okres ten liczy si´ od dnia wezwania og∏oszenia sàdo-
wego.

3. Sàd, przed wydaniem orzeczenia o umorzeniu re-
wersu lub warrantu, mo˝e upowa˝niç ˝àdajàcego
umorzenia rewersu do odebrania rzeczy, a ˝àdajàcego
umorzenia warrantu — do wykonania praw z niego
p∏ynàcych, je˝eli osoby te z∏o˝à zabezpieczenie.

4. Do umorzenia rewersu i warrantu stosuje si´ od-
powiednio przepisy prawa wekslowego o umorzeniu
weksli.

Rozdzia∏ 9

Izba domów sk∏adowych

Art. 50. 1. Domy sk∏adowe tworzà izb´ domów sk∏a-
dowych, zwanà dalej „izbà”.

2. Izba posiada osobowoÊç prawnà.

3. Udzia∏ domu sk∏adowego w izbie jest obowiàzko-
wy.

4. Do izby stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 ma-
ja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35,
poz. 195, z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43,
poz. 189, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983), z zastrze˝eniem
przepisów niniejszej ustawy.

5. Izba ustala zasady dobrej praktyki dzia∏ania do-
mów sk∏adowych.

6. Siedzibà izby jest miasto sto∏eczne Warszawa.

Art. 51. 1. Izba dzia∏a na podstawie statutu, który
jest zatwierdzony przez ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw rynków rolnych.

2. Statut izby okreÊla w szczególnoÊci:

1) podstawowe zadania izby oraz sposób i formy ich
realizacji,

2) prawa i obowiàzki cz∏onków izby,

3) sposób przeprowadzania wyborów organów izby,

4) zasady zwo∏ywania i odbywania posiedzeƒ orga-
nów izby,

5) tryb ustalania wysokoÊci sk∏adek cz∏onkowskich,

6) zasady zarzàdzania majàtkiem izby, w tym uchwa-
lania i kontroli wykonania bud˝etu,

7) tryb uchwalania regulaminu sk∏adowego funduszu
gwarancyjnego,

8) tryb podejmowania uchwa∏y w sprawie ustalania
zasad dobrej praktyki domów sk∏adowych i wpro-
wadzania do niej zmian,

9) tryb podejmowania uchwa∏y w sprawie zmiany sta-
tutu.
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Art. 52. Organami izby sà:

1) walne zgromadzenie izby,

2) komisja rewizyjna,

3) zarzàd izby.

Art. 53. 1. Zwyczajne walne zgromadzenie izby
zwo∏uje zarzàd izby w ciàgu pierwszego pó∏rocza ka˝-
dego roku.

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie izby zwo∏uje
zarzàd izby:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki,

3) na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych,

4) na wniosek co najmniej jednej piàtej ogólnej liczby
cz∏onków izby.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie izby powin-
no byç zwo∏ane w ciàgu 14 dni od dnia wp∏ywu wnio-
sku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2—4.

Art. 54. 1. Walne zgromadzenie izby:

1) wybiera i odwo∏uje prezesa, wiceprezesa i pozosta-
∏ych cz∏onków zarzàdu izby oraz cz∏onków komisji
rewizyjnej,

2) wybiera i odwo∏uje prezesa i arbitrów sàdu polu-
bownego dzia∏ajàcego przy izbie, je˝eli sàd taki zo-
stanie przez izb´ powo∏any,

3) uchwala statut izby,

4) tworzy sk∏adowy fundusz gwarancyjny,

5) uchwala regulamin sàdu polubownego,

6) zatwierdza sprawozdania przedstawiane przez za-
rzàd izby, w tym roczne sprawozdania z dzia∏alno-
Êci finansowej,

7) podejmuje uchwa∏y w sprawie udzielenia zarzàdo-
wi izby absolutorium,

8) uchwala roczny bud˝et izby,

9) ustala wysokoÊç sk∏adek cz∏onkowskich.

2. Walne zgromadzenie izby uchwala regulamin
swego dzia∏ania.

Art. 55. 1. Rozstrzygni´cia walnego zgromadzenia
izby zapadajà w formie uchwa∏.

2. Uchwa∏y walnego zgromadzenia izby sà podej-
mowane zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co
najmniej po∏owy cz∏onków izby.

3. Wybory odbywajà si´ w g∏osowaniu tajnym,
z wyjàtkiem wyboru przewodniczàcego walnego zgro-
madzenia.

Art. 56. 1. W sk∏ad komisji rewizyjnej wchodzi od
trzech do pi´ciu osób.

2. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Przedmiotem dzia∏ania komisji rewizyjnej jest co-
roczne badanie przedstawianych przez zarzàd spra-
wozdaƒ, w tym rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci
finansowej oraz sprawozdania z wykonania przez za-
rzàd bud˝etu.

4. Komisja rewizyjna sk∏ada sprawozdanie z prze-
prowadzonego badania walnemu zgromadzeniu izby,
przedk∏adajàc jednoczeÊnie wnioski w sprawie udziele-
nia zarzàdowi izby absolutorium.

5. Uchwa∏y komisji rewizyjnej zapadajà wi´kszo-
Êcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy jej sk∏a-
du. W przypadku równej liczby g∏osów decyduje g∏os
przewodniczàcego.

Art. 57. 1. Zarzàd izby dzia∏a w mieÊcie sto∏ecznym
Warszawie i sk∏ada si´ z pi´ciu cz∏onków, w tym preze-
sa i wiceprezesa.

2. Kadencja zarzàdu izby trwa 4 lata.

3. Zarzàd izby na pierwszym posiedzeniu uchwala
regulamin wewn´trznego urz´dowania zarzàdu.

Art. 58. 1. Prezes zarzàdu izby kieruje pracami za-
rzàdu, przewodniczy na posiedzeniach i wykonuje
uchwa∏y zarzàdu. W razie nieobecnoÊci prezesa lub
niemo˝noÊci wykonywania przezeƒ funkcji, jego obo-
wiàzki wykonuje wiceprezes zarzàdu.

2. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w sprawach ma-
jàtkowych jest wymagane wspó∏dzia∏anie dwóch
cz∏onków zarzàdu izby.

3. Zarzàd mo˝e uchwaliç instrukcj´ finansowà do-
tyczàcà sposobu wykonywania przez cz∏onków zarzàdu
czynnoÊci zarzàdu majàtkiem izby.

Art. 59. Do zakresu dzia∏ania zarzàdu izby nale˝y
w szczególnoÊci:

1) nadzór nad przestrzeganiem przez domy sk∏adowe
zasad dobrej praktyki,

2) udzia∏ na prawach strony w post´powaniach admi-
nistracyjnych, dotyczàcych cz∏onków izby, prowa-
dzonych na podstawie niniejszej ustawy,

3) zarzàd majàtkiem izby,

4) zarzàdzanie sk∏adowym funduszem gwarancyj-
nym,

5) zwo∏ywanie walnych zgromadzeƒ cz∏onków izby
i wykonywanie uchwa∏ tych zgromadzeƒ,
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6) zapewnienie obs∏ugi sàdowi polubownemu dzia∏a-
jàcemu przy izbie.

Art. 60. 1. Do wa˝noÊci uchwa∏ zarzàdu izby jest wy-
magana obecnoÊç co najmniej po∏owy jego  cz∏onków.

2. Uchwa∏y zarzàdu izby zapadajà zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów, przy czym w razie równej liczby g∏osów
decyduje g∏os prezesa zarzàdu.

Rozdzia∏ 10

Sk∏adowy fundusz gwarancyjny

Art. 61. 1. Izba tworzy sk∏adowy fundusz gwaran-
cyjny, zwany dalej „funduszem”.

2. Cz∏onkostwo w funduszu jest obligatoryjne dla
cz∏onków izby przyjmujàcych na sk∏ad towary rolne.

3. èród∏em finansowania funduszu sà obowiàzko-
we wp∏aty domów sk∏adowych, zwanych dalej „cz∏on-
kami funduszu”, oraz oddajàcych rzeczy na sk∏ad
w przedsi´biorstwie prowadzonym przez cz∏onka fun-
duszu.

4. Fundusz mo˝e byç zasilany wp∏ywami z innych
êróde∏.

5. Celem funduszu jest zapewnienie posiadaczom
dowodów sk∏adowych lub ich cz´Êci  wyp∏aty Êrodków
pieni´˝nych zasàdzonych od cz∏onków funduszu z tytu-
∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy
sk∏adu.

6. Ârodki funduszu stanowià wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà
cz∏onków funduszu i nie podlegajà egzekucji przepro-
wadzonej z majàtku cz∏onka funduszu.

7. Wp∏aty nale˝ne od sk∏adajàcych ustalane sà jako
funkcja iloczynu:

1) wartoÊci rzeczy oddanych na sk∏ad,

2) d∏ugoÊci okresu sk∏adowania rzeczy okreÊlonego
w umowie sk∏adu, z uwzgl´dnieniem ryzyka zwià-
zanego z rodzajem rzeczy.

8. Wp∏aty nale˝ne funduszowi pobrane od sk∏ada-
jàcego stajà si´ majàtkiem funduszu z chwilà ich po-
brania i nie podlegajà egzekucji ani nie wchodzà do
masy upad∏oÊci domu sk∏adowego.

9. Dom sk∏adowy gromadzi wp∏aty, o których mo-
wa w ust. 7, na odr´bnym  rachunku bankowym.

10. Cz∏onek funduszu ponosi odpowiedzialnoÊç
wobec sk∏adajàcego i funduszu za przekazanie wp∏aty
nale˝nej funduszowi od sk∏adajàcego.

11. Domy sk∏adowe tworzà, w ci´˝ar kosztów, re-
zerwy do wysokoÊci wp∏at wniesionych do funduszu.

Art. 62. 1. Cz∏onkostwo w funduszu ustaje z dniem
cofni´cia albo wygaÊni´cia z mocy prawa zezwolenia

na prowadzenie przedsi´biorstwa sk∏adowego lub
z dniem zaprzestania tej dzia∏alnoÊci.

2. Z chwilà ustania cz∏onkostwa wygasajà upraw-
nienia domu sk∏adowego do udzia∏u w majàtku fundu-
szu.

Art. 63. 1. Walne zgromadzenie cz∏onków izby
uchwala regulamin funduszu, w którym okreÊla si´
w szczególnoÊci:

1) sposób i tryb dzia∏ania funduszu,

2) wysokoÊç dokonywanych wp∏at do funduszu, na-
le˝nych od cz∏onków funduszu oraz od sk∏adajà-
cych, oraz sposób i tryb dokonywania tych wp∏at,

3) sposób gospodarowania Êrodkami funduszu,

4) szczegó∏owy tryb dokonywania wyp∏at odszkodo-
waƒ oraz okreÊlenia ich wysokoÊci, w przypadku
gdy orzeczenie sàdu nakazuje wydanie rzeczy okre-
Êlonych co do gatunku i nie rozstrzyga o wartoÊci
roszczenia.

2. W g∏osowaniu nie biorà udzia∏u cz∏onkowie izby
nieb´dàcy cz∏onkami funduszu.

3. Regulamin funduszu oraz ka˝da jego zmiana
podlegajà zatwierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rynków rolnych.

4. Izba sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rynków rolnych corocznie do dnia 30 kwietnia spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci funduszu w roku poprzednim. 

Art. 64. 1. Gwarancjà wyp∏aty ze Êrodków funduszu
sà obj´te roszczenia posiadaczy dowodów sk∏adowych
lub ich cz´Êci, na zasadach okreÊlonych w ust. 3.

2. Wyp∏ata Êrodków z funduszu dokonywana jest
na podstawie wydanego przez sàd nakazu zap∏aty pod-
legajàcego wykonaniu lub prawomocnego wyroku za-
sàdzajàcego.

3. System gwarantowania wykonania zobowiàzaƒ
przez cz∏onków funduszu obejmuje nale˝noÊci gwaran-
towane do wysokoÊci:

1) 50 000 z∏otych — w 100% wartoÊci Êrodków gwa-
rantowanych,

2) przekraczajàcej 50 000 z∏otych — w wysokoÊci
50 000 z∏otych oraz 80% nadwy˝ki ponad t´ kwot´,
jednak ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 4 000 000 z∏otych.

4. Regulamin funduszu mo˝e przewidywaç doko-
nywanie dodatkowych wyp∏at, powy˝ej wartoÊci okre-
Êlonych w ust. 3. Wyp∏aty dla sk∏adajàcych nie mogà
przekroczyç 1/3 wysokoÊci Êrodków funduszu wed∏ug
stanu na dzieƒ rozpocz´cia wyp∏at, chyba ˝e przekro-
czenie to jest nast´pstwem dokonania wyp∏at w wyso-
koÊci okreÊlonej w ust. 3.

Art. 65. Cz∏onek funduszu i syndyk masy upad∏oÊci
cz∏onka funduszu sà obowiàzani, na ˝àdanie izby, prze-
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kazywaç informacje niezb´dne do okreÊlenia wysoko-
Êci obowiàzkowych wp∏at do funduszu oraz do oblicze-
nia i dokonania wyp∏at dla sk∏adajàcych.

Art. 66. 1. Osoba, która otrzyma∏a Êrodki z funduszu
zgodnie z art. 64, zachowuje prawo dochodzenia z ma-
sy upad∏oÊci roszczeƒ ponad kwot´ uzyskanà z fundu-
szu.

2. Z tytu∏u zaspokojenia roszczeƒ osób uprawnio-
nych fundusz nabywa, w stosunku do cz∏onka fundu-
szu lub jego masy upad∏oÊci, roszczenie o zwrot wyp∏a-
conych kwot do wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy kwotami
wyp∏aconymi tym osobom uprawnionym a kwotami
uzyskanymi od cz∏onka funduszu z tytu∏u wp∏at, o któ-
rych mowa w art. 61.

3. Z chwilà uprawomocnienia si´ postanowienia
sàdu o og∏oszeniu upad∏oÊci cz∏onka funduszu wartoÊç
funduszu powi´kszajà Êrodki pieni´˝ne, wy∏àczone
z masy upad∏oÊci zgodnie z art. 28 § 1 i 2 rozporzàdze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika
1934 r. — Prawo upad∏oÊciowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118,
poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426,
z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54,
poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140,
poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306 i Nr 84, poz. 948) nale˝ne funduszowi.

Rozdzia∏ 11

Przepisy karne

Art. 67. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia prowa-
dzi przedsi´biorstwo sk∏adowe albo w sposób gro˝àcy
bezpieczeƒstwu obrotu gospodarczego narusza wa-
runki zezwolenia na prowadzenie przedsi´biorstwa
sk∏adowego, podlega karze grzywny, ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czynu
okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu lub w intere-
sie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie po-
siadajàcej osobowoÊci prawnej.

Art. 68. Kto wystawia dowód sk∏adowy z narusze-
niem postanowieƒ art. 23 ust. 3 lub wystawia dowód
sk∏adowy w sposób uniemo˝liwiajàcy jego wykorzy-
stanie w obrocie albo nie wykonuje obowiàzku okre-
Êlonego w art. 25 ust. 2, podlega karze grzywny 
do 25 000 z∏.

Rozdzia∏ 12

Przepisy przejÊciowe 
i zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 69. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych zwo∏a w Warszawie, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, pierwsze posiedzenie
walnego zgromadzenia izby domów sk∏adowych w ce-
lu przeprowadzenia wyboru w∏adz oraz powo∏ania
sk∏adowego funduszu gwarancyjnego.

2. Pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia
izby domów sk∏adowych otwiera przedstawiciel mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych i przewod-
niczy mu do czasu wyboru przewodniczàcego walnego
zgromadzenia.

Art. 70. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857 i Nr 88,
poz. 983) w ksi´dze trzeciej „Zobowiàzania” tytu∏ XXX
otrzymuje brzmienie:

„Tytu∏ XXX. Umowa sk∏adu

Art. 853. § 1. Przez umow´ sk∏adu przedsi´biorca
sk∏adowy zobowiàzuje si´ do prze-
chowania, za wynagrodzeniem, ozna-
czonych w umowie rzeczy rucho-
mych.

§ 2. Przedsi´biorca sk∏adowy jest obowià-
zany wydaç sk∏adajàcemu pokwito-
wanie, które powinno wymieniaç ro-
dzaj, iloÊç, oznaczenie oraz sposób
opakowania rzeczy, jak te˝ inne istot-
ne postanowienia umowy.

Art. 854. Przepisów tytu∏u niniejszego nie stosuje
si´ w przypadkach, gdy przedsi´biorca
sk∏adowy nabywa w∏asnoÊç z∏o˝onych
rzeczy i jest obowiàzany zwróciç tylko ta-
kà samà iloÊç rzeczy tego samego gatun-
ku i takiej samej jakoÊci.

Art. 855. § 1. Przedsi´biorca sk∏adowy odpowiada
za szkod´ wynik∏à z utraty, ubytku lub
uszkodzenia rzeczy w czasie od przy-
j´cia jej na sk∏ad do wydania osobie
uprawnionej do odbioru, chyba ˝e
udowodni, ˝e nie móg∏ zapobiec
szkodzie, mimo  do∏o˝enia nale˝ytej
starannoÊci.

§ 2. Przedsi´biorca sk∏adowy jest obowià-
zany dokonywaç odpowiednich czyn-
noÊci konserwacyjnych. Przeciwne
postanowienie umowy jest niewa˝-
ne.

§ 3. Przedsi´biorca sk∏adowy nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za ubytek nieprze-
kraczajàcy granic okreÊlonych w∏aÊci-
wymi przepisami, a w razie braku ta-
kich przepisów — granic zwyczajowo
przyj´tych.

§ 4. Odszkodowanie nie mo˝e przewy˝-
szaç zwyk∏ej wartoÊci rzeczy, chyba ̋ e
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szkoda wynika z winy umyÊlnej albo
ra˝àcego niedbalstwa przedsi´biorcy
sk∏adowego.

Art. 856. Przedsi´biorca sk∏adowy jest obowiàzany
do ubezpieczenia rzeczy jedynie wtedy,
gdy otrzyma∏ takie zlecenie.

Art. 857. Je˝eli stan rzeczy nades∏anych przedsi´-
biorcy sk∏adowemu nasuwa podejrzenie,
˝e ma miejsce brak, ubytek, zepsucie albo
uszkodzenie rzeczy, przedsi´biorca sk∏a-
dowy powinien dokonaç czynnoÊci nie-
zb´dnych do zabezpieczenia mienia
i praw sk∏adajàcego.

Art. 858. Przedsi´biorca sk∏adowy powinien zawia-
damiaç sk∏adajàcego o zdarzeniach wa˝-
nych ze wzgl´du na ochron´ praw sk∏ada-
jàcego lub dotyczàcych stanu rzeczy od-
danych na sk∏ad, chyba ̋ e zawiadomienie
nie jest mo˝liwe.

Art. 859. Je˝eli rzecz nara˝ona jest na zepsucie,
a nie mo˝na czekaç na zarzàdzenie sk∏ada-
jàcego, przedsi´biorca sk∏adowy ma pra-
wo, a gdy wymaga tego interes sk∏adajà-
cego — tak˝e obowiàzek, sprzedaç rzecz
z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci.

Art.8591. Przedsi´biorca sk∏adowy powinien umo˝-
liwiç sk∏adajàcemu obejrzenie rzeczy,
dzielenie ich lub ∏àczenie, pobieranie pró-
bek oraz dokonywanie innych czynnoÊci
w celu zachowania rzeczy w nale˝ytym
stanie.

Art. 8592. § 1. Przedsi´biorca sk∏adowy mo˝e ∏à-
czyç rzeczy zamienne tego samego
gatunku i tej samej jakoÊci, nale˝àce
do kilku sk∏adajàcych, za ich pisem-
nà zgodà.

§ 2. Wydanie sk∏adajàcemu przypadajà-
cej mu cz´Êci rzeczy w ten sposób
po∏àczonych nie wymaga zgody po-
zosta∏ych sk∏adajàcych.

§ 3. Podzia∏ i po∏àczenie rzeczy powinny
byç ujawnione w dokumentach
przedsi´biorcy sk∏adowego.

Art. 8593. Przedsi´biorcy sk∏adowemu s∏u˝y na za-
bezpieczenie roszczeƒ o sk∏adowe i na-
le˝noÊci uboczne, o zwrot wydatków
i kosztów, w szczególnoÊci przewoênego
i op∏at celnych, o zwrot udzielonych sk∏a-
dajàcemu zaliczek oraz wszelkich innych
nale˝noÊci powsta∏ych z tytu∏u umowy
lub umów sk∏adu, ustawowe prawo za-
stawu na rzeczach oddanych na sk∏ad,
dopóki znajdujà si´ u niego lub u osoby,
która je dzier˝y w jego imieniu, albo do-
póki mo˝e nimi rozporzàdzaç za pomocà
dokumentów.

Art. 8594. Umow´ sk∏adu zawartà na czas oznaczo-
ny uwa˝a si´ za przed∏u˝onà na czas nie-
oznaczony, je˝eli na 14 dni przed up∏y-

wem terminu przedsi´biorca sk∏adowy
nie za˝àda∏ listem poleconym odebrania
rzeczy w umówionym terminie. 

Art. 8595. Umow´ sk∏adu zawartà na czas nieozna-
czony przedsi´biorca sk∏adowy mo˝e
wypowiedzieç listem poleconym, z za-
chowaniem terminu miesi´cznego, jed-
nak˝e nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 2 mie-
si´cy od z∏o˝enia rzeczy.

Art. 8596. Je˝eli sk∏adajàcy nie odbiera rzeczy po-
mimo up∏ywu umówionego terminu lub
terminu wypowiedzenia umowy, przed-
si´biorca sk∏adowy mo˝e oddaç rzecz na
przechowanie na koszt i ryzyko sk∏adajà-
cego. Mo˝e on jednak wykonaç to prawo
tylko wtedy, je˝eli uprzedzi∏ sk∏adajàcego
o zamiarze skorzystania z przys∏ugujàce-
go mu prawa listem poleconym, wys∏a-
nym nie póêniej ni˝ na 14 dni przed up∏y-
wem umówionego terminu.

Art. 8597. Pomimo zawarcia umowy na czas ozna-
czony przedsi´biorca sk∏adowy mo˝e
z wa˝nych przyczyn, w ka˝dym czasie,
wezwaç sk∏adajàcego do odebrania rze-
czy, wyznaczajàc jednak odpowiedni ter-
min ich odebrania.

Art. 8598. § 1. Przez odebranie rzeczy bez zastrze-
˝eƒ oraz zap∏at´ wszystkich nale˝no-
Êci przedsi´biorcy sk∏adowego wy-
gasajà wszelkie roszczenia do przed-
si´biorcy sk∏adowego z tytu∏u umo-
wy sk∏adu, z wyjàtkiem roszczeƒ z ty-
tu∏u niewidocznych uszkodzeƒ rze-
czy, je˝eli sk∏adajàcy, w ciàgu sied-
miu dni od odbioru, zawiadomi∏
o nich przedsi´biorc´ sk∏adowego.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy powstanie uszkodzenia
jest nast´pstwem winy umyÊlnej al-
bo ra˝àcego niedbalstwa.

Art. 8599. Roszczenia z tytu∏u umowy sk∏adu
przedawniajà si´ z up∏ywem roku.”

Art. 71. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22,
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poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665,
Nr 73, poz. 852 i Nr 94, poz. 1037) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 333 w § 2 po wyrazie „czeku” dodaje si´ prze-
cinek i wyrazy „warrantu, rewersu”;

2) w art. 485 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Sàd wydaje równie˝ nakaz zap∏aty przeciwko
zobowiàzanemu z weksla, czeku, warrantu
lub rewersu nale˝ycie wype∏nionego, których
prawdziwoÊç i treÊç nie nasuwajà wàtpliwo-
Êci. W razie przejÊcia na powoda praw z we-
ksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wy-
dania nakazu niezb´dne jest przedstawienie
dokumentów do uzasadnienia roszczenia,
o ile przejÊcie tych praw na powoda nie wyni-
ka bezpoÊrednio z weksla, z czeku, z warrantu
lub z rewersu.”;

3) w art. 491 w § 2 po wyrazie „weksla” dodaje si´
przecinek i wyrazy „warrantu, rewersu”;

4) w art. 492 w § 3 po wyrazie „weksla” dodaje si´
przecinek i wyrazy „warrantu, rewersu”.

Art. 72. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o In-
spekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 293 i Nr 89, poz. 991) w art. 3
w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ lit. e)  w brzmieniu:

„ e) domów sk∏adowych;”.

Art. 73. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r.
Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103,
poz. 1099) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dzia∏alnoÊci gie∏d towarowych, gie∏dowych izb
rozrachunkowych oraz maklerów gie∏d towaro-
wych i podmiotów prowadzàcych przedsi´-
biorstwa maklerskie na rynku towarów gie∏do-
wych.”;

2) w art. 14 w ust. 7 skreÊla si´ pkt 4.

Art. 74. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027 i Nr 94,
poz. 1037) w art. 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje,
których przedmiotem sà warranty,”.

Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3 i art. 6 ust. 1 pkt 1
w cz´Êci dotyczàcej spó∏ek komandytowo-akcyjnych,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
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z dnia 16 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Art. 1. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r.
Nr 72, poz. 801 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„1. Fundusz inwestycyjny jest osobà prawnà, któ-
rej wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
lokowanie Êrodków pieni´˝nych zebranych pu-
blicznie lub niepublicznie je˝eli ustawa tak sta-
nowi, w okreÊlone w ustawie papiery warto-
Êciowe i inne prawa majàtkowe.”; 

2) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem funduszu inwestycyjnego jest to-
warzystwo funduszy inwestycyjnych, zwane
dalej «towarzystwem», dzia∏ajàce zgodnie
z przepisami ustawy. W przypadkach i na wa-
runkach okreÊlonych w ustawie w funduszu
inwestycyjnym, jako organ funduszu, dzia∏a
równie˝ rada inwestorów albo zgromadze-
nie inwestorów.”,

b) skreÊla si´ ust. 3; 


