
bà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e na ka˝dà innà czynnoÊç prawnà doty-
czàcà udzia∏ów lub akcji, je˝eli w ich wyniku
spó∏ka handlowa, b´dàca w∏aÊcicielem lub
wieczystym u˝ytkownikiem nieruchomoÊci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie si´
spó∏kà kontrolowanà przez cudzoziemca lub
cudzoziemców oraz na nabycie lub obj´cie
przez cudzoziemca udzia∏ów lub akcji w spó∏ce
handlowej z siedzibà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, b´dàcej w∏aÊcicielem lub wie-
czystym u˝ytkownikiem nieruchomoÊci na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli spó∏-
ka ta jest spó∏kà kontrolowanà, a udzia∏y lub
akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nie-
b´dàcy udzia∏owcem lub akcjonariuszem spó∏-
ki”;

2) uchyla si´ pkt 3.

Art. 3. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

2. Zezwolenia i promesy wydane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy zachowujà wa˝noÊç
przez okres, na który zosta∏y wydane.

3. Je˝eli otwarcie spadku nastàpi∏o przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, termin, o którym
mowa w dotychczasowym art. 7 ust. 3 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, oblicza si´ w wymiarze okreÊlonym
w tym przepisie w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà.

Art. 4. Og∏oszenie tekstu jednolitego ustawy o na-
bywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców nastàpi
w terminie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia niniejszej
ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 1
pkt 12 oraz pkt 13 lit. b i c, które stosuje si´ od dnia
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.
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U S TAWA

z dnia 20 lutego 2004 r.

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o go-
dle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 7, poz. 18, z póên. zm.1)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 1 po wyrazach „umieszcza si´” dodaje
si´ wyrazy „w szczególnoÊci”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. God∏o Rzeczypospolitej Polskiej mo˝na
umieszczaç w innych miejscach ni˝ wymie-
nione w ust. 1, z uwzgl´dnieniem art. 1
ust. 2.”;

2) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ka˝dy ma prawo u˝ywaç barw Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w szczególnoÊci w celu
podkreÊlenia znaczenia uroczystoÊci, Êwiàt
lub innych wydarzeƒ, z uwzgl´dnieniem
art. 1 ust. 2.”,

b) uchyla si´ ust. 3;

3) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Ustanawia si´ dzieƒ 2 maja Dniem Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) w art. 7 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Flag´ paƒstwowà Rzeczypospolitej Polskiej
mo˝na umieszczaç w innych miejscach ni˝ wy-
mienione w ust. 1 i 2, z uwzgl´dnieniem art. 1
ust. 2.”;

5) w art. 13:

a) w ust. 2 po wyrazach „lub odtwarza” dodaje si´
wyrazy „w szczególnoÊci”,

b) uchyla si´ ust. 3;

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. God∏o i barwy Rzeczypospolitej Polskiej
sà umieszczane, a hymn Rzeczypospoli-
tej Polskiej wykonywany lub odtwarzany
w sposób zapewniajàcy im nale˝nà czeÊç
i szacunek.”;

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie
mogà byç umieszczane na przedmio-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34,
poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268.



tach przeznaczonych do obrotu han-
dlowego.

2. Dozwolone jest umieszczanie na
przedmiotach przeznaczonych do ob-
rotu handlowego god∏a lub barw Rze-
czypospolitej Polskiej w formie styli-
zowanej lub artystycznie przetworzo-
nej.”;

8) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wydaje przepisy przewidziane
w art. 10 oraz art. 14 ust. 2,

2) mo˝e ustalaç zasady obchodów
Êwiàt i rocznic paƒstwowych oraz

innych uroczystoÊci o zasi´gu paƒ-
stwowym lub lokalnym

— bioràc pod uwag´ uwarunkowania
kulturowe i historyczne oraz przyj´te
w tym zakresie zwyczaje, kierujàc si´
w szczególnoÊci potrzebami spo∏ecz-
noÊci lokalnych.

2. Zasady i okolicznoÊci stosowania sym-
boli Rzeczypospolitej Polskiej w jed-
nostkach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej okreÊla Minister Obrony
Narodowej.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad pobierania wpisu od odwo∏ania oraz szczegó∏owych zasad
rozliczania kosztów w post´powaniu odwo∏awczym

Na podstawie art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Podstaw´ do ustalenia wpisu od odwo∏ania
wnoszonego w post´powaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego stanowi kwota bazowa, ustalona
w ustawie bud˝etowej na dany rok na podstawie art. 9
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏-
towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z póên. zm.1)), dla pracowników paƒstwo-
wej sfery bud˝etowej, o których mowa w art. 5 pkt 1
lit. b tej ustawy.

§ 2. WysokoÊç wpisu od odwo∏ania wnoszonego
w post´powaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego wynosi, po zaokràgleniu do pe∏nego z∏otego, 
4,25-krotnoÊci podstawy, o której mowa w § 1.

§ 3. 1. Wpis, o którym mowa w § 2, odwo∏ujàcy 
si´ wp∏aca na rachunek bankowy Urz´du Zamó-
wieƒ Publicznych wskazany przez Prezesa Urz´du Za-

mówieƒ Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urz´-
du”.

2. Wpis uznaje si´ za uiszczony, je˝eli nastàpi
wp∏ata lub zostanie obcià˝ony rachunek bankowy od-
wo∏ujàcego si´ na rzecz Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych, zwanego dalej „Urz´dem”.

§ 4. Prezes Urz´du og∏asza w Biuletynie Zamówieƒ
Publicznych informacj´ o obowiàzujàcej wysokoÊci
wpisu oraz rachunku bankowym, o którym mowa
w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. Do kosztów post´powania zalicza si´:

1) koszty ponoszone przez Urzàd, obejmujàce wyna-
grodzenia za czynnoÊci arbitrów i ich uzasadnione
wydatki poniesione w zwiàzku z rozpoznaniem od-
wo∏ania oraz wydatki i op∏aty Urz´du zwiàzane
z wykonywanymi czynnoÊciami organizacyjno-
-technicznymi;

2) uzasadnione koszty uczestników post´powania,
w wysokoÊci okreÊlonej na podstawie rachunków
przed∏o˝onych do akt sprawy, w tym kwot´ wpisu,
o którym mowa w § 2.

2. Orzekajàc o kosztach post´powania, zespó∏ arbi-
trów kwot´ uiszczonà tytu∏em wpisu zalicza na poczet
kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166,
poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228,
poz. 2256.


