
Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.2))
art. 4498 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4498. Roszczenie o naprawienie szkody wy-
rzàdzonej przez produkt niebezpieczny
ulega przedawnieniu z up∏ywem lat

959

U S T A W A

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustaw´ z dnia 17 czerwca

1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustaw´ z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ustaw´ z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, ustaw´ z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych, ustaw´ z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych,
ustaw´ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji, ustaw´ z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usta-
w´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eksportowych, usta-
w´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg∏ych rewidentach i ich samo-
rzàdzie, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, ustaw´ z dnia 16 marca 1995 r.
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, ustaw´ z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustaw´ z dnia
13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne, ustaw´ z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest, ustaw´ z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy˝szych szko∏ach zawodowych, ustaw´ z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane, ustaw´ z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt, ustaw´ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustaw´ z dnia 2 marca 2000 r. o ochro-
nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny, ustaw´
z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczo-
nym czasie w ka˝dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeƒ i ustawy o ksi´gach wieczystych i hi-
potece, ustaw´ z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustaw´
z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Kole-
je Paƒstwowe”, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia-
∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych
êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu, ustaw´ z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, ustaw´
z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, ustaw´ z dnia
8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy˝szym, ustawy o wy˝szych szko∏ach zawodowych, ustawy o trans-



trzech od dnia, w którym poszkodowa-
ny dowiedzia∏ si´ lub przy zachowaniu
nale˝ytej starannoÊci móg∏ si´ dowie-
dzieç o szkodzie i osobie obowiàzanej

do jej naprawienia. Jednak w ka˝dym
wypadku roszczenie przedawnia si´
z up∏ywem lat dziesi´ciu od wprowa-
dzenia produktu do obrotu.”.
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porcie kolejowym i ustawy o us∏ugach turystycznych oraz ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych i ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej — w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii
Europejskiej, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustaw´ z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,
ustaw´ z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, ustaw´ z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowa-
nych, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, usta-
w´ z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej, ustaw´ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, ustaw´ z dnia 7 czerwca 2001 r. o leÊnym materiale rozmno-
˝eniowym, ustaw´ z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
ustaw´ z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustaw´ z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach,
ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, ustaw´ z dnia
27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustaw´ z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ostatecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz
zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw´ z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach paczkowanych, ustaw´
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, ustaw´ z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zak∏adowych,
ustaw´ z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu, ustaw´ z dnia 10 maja
2002 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, ustaw´ z dnia 5 lipca 2002 r. o ochro-
nie niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà opartych lub polegajàcych na dost´pie warunkowym, ustaw´
z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, usta-
w´ z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà, ustaw´ z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warun-
kach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustaw´ z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach
wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o porto-
wych urzàdzeniach do odbioru odpadów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych ze statków, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elek-
tronicznych instrumentach p∏atniczych, ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustaw´ z dnia
20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, ustaw´ z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ustaw´ z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze, ustaw´
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczà-
cych pracowników, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpiecze-
niowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczenio-
wym, ustaw´ z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, ustaw´ z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w trans-
akcjach handlowych, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, usta-
w´ z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustaw´ z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
ustaw´ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustaw´ z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy
o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów re-
gulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdro-
wotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz niektórych innych ustaw, ustaw´ z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin, ustaw´
z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo-
wego, ustaw´ z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej, ustaw´
z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, a tak˝e uchyla si´ ustawy: ustaw´ z dnia 28 czerwca
1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nak∏adania op∏at celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywo˝one z za-
granicy, ustaw´ z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia, ustaw´ z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, ustaw´ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzie˝owych, ustaw´ z dnia
24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych oraz ustaw´
z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870.



Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên. zm.3)) do tytu∏u usta-
wy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 76/308/EWG w sprawie
wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeƒ
wynikajàcych z czynnoÊci stanowiàcych cz´Êç
systemu finansowania Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz op∏at rol-
nych i ce∏ oraz w odniesieniu do podatku od
wartoÊci dodanej i podatków akcyzowych (Dz.
Urz. WE L 175 z 28.06.2001),

2) dyrektywy 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r.
ustalajàcej szczegó∏owe zasady wykonania nie-
których przepisów dyrektywy 76/308/EWG
w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji
roszczeƒ dotyczàcych niektórych op∏at, ce∏, po-
datków i innych Êrodków (Dz. Urz. WE L 337
z 13.12.2002).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.4)) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 83/477/EWG z dnia 19 wrzeÊnia
1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed
ryzykiem zwiàzanym z nara˝eniem na dzia∏anie
azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa
szczegó∏owa w rozumieniu art. 8 dyrektywy
80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE L 263 z 24.09.1983,
z póên. zm.),

2) dyrektywy 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 r.
w sprawie ochrony pracowników przed ryzy-
kiem zwiàzanym z nara˝eniem na dzia∏anie ha-
∏asu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 137
z 24.05.1986),

3) dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia Êrodków w celu po-
prawy bezpieczeƒstwa i zdrowia pracowników
w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183
z 29.06.1989),

4) dyrektywy 89/654/EWG z dnia 30 listopada
1989 r. dotyczàcej minimalnych wymagaƒ
w dziedzinie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegó-
∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

5) dyrektywy 89/655/EWG z dnia 30 listopada
1989 r. dotyczàcej minimalnych wymagaƒ
w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny u˝ytko-
wania sprz´tu roboczego przez pracowników
podczas pracy (druga dyrektywa szczegó∏owa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989,
z póên. zm.),

6) dyrektywy 89/656/EWG z dnia 30 listopada
1989 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ
w dziedzinie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
pracowników korzystajàcych z wyposa˝enia
ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegó∏o-
wa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

7) dyrektywy 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r.
w sprawie minimalnych wymagaƒ dotyczàcych
ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa podczas
r´cznego przemieszczania ci´˝arów w przypad-
ku mo˝liwoÊci wystàpienia zagro˝enia, zw∏asz-
cza urazów kr´gos∏upa pracowników (czwarta
szczegó∏owa dyrektywa w rozumieniu art. 16
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE
L 156 z 21.06.1990),

8) dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r.
w sprawie minimalnych wymagaƒ w dziedzinie
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia przy pracy
z urzàdzeniami wyposa˝onymi w monitory
ekranowe (piàta dyrektywa szczegó∏owa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

9) dyrektywy 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r.
w sprawie ochrony pracowników przed zagro˝e-
niem dotyczàcym nara˝enia na dzia∏anie czynni-
ków rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrek-
tywa szczegó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 196
z 26.07.1990, z póên. zm.),

10) dyrektywy 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r.
w sprawie ustalenia indykatywnych wartoÊci
granicznych w wykonaniu dyrektywy
80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników
przed ryzykiem zwiàzanym z nara˝eniem na
dzia∏anie czynników chemicznych, fizycznych
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228,
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870 i 871.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081. 



i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. WE
L 177 z 05.07.1991),

11) dyrektywy 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r.
uzupe∏niajàcej Êrodki majàce wspieraç popraw´
bezpieczeƒstwa i zdrowia w pracy pracowników
pozostajàcych w stosunku pracy na czas okre-
Êlony lub w czasowym stosunku pracy (Dz. Urz.
WE L 206 z 29.07.1991),

12) dyrektywy 91/533/EWG z dnia 14 paêdziernika
1991 r. w sprawie obowiàzku pracodawcy doty-
czàcym informowania pracowników o warun-
kach stosowanych do umowy lub stosunku pra-
cy (Dz. Urz. WE L 288 z 08.07.1992),

13) dyrektywy 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r.
w sprawie wprowadzenia w ˝ycie minimalnych
wymagaƒ w zakresie bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia w miejscach tymczasowych lub rucho-
mych budów (ósma dyrektywa szczegó∏owa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

14) dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r.
w sprawie minimalnych wymagaƒ dotyczàcych
znaków bezpieczeƒstwa i/lub zdrowia w miej-
scu pracy (dziewiàta dyrektywa szczegó∏owa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

15) dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 paêdziernika
1992 r. w sprawie wprowadzenia Êrodków s∏u-
˝àcych wspieraniu poprawy w miejscu pracy
bezpieczeƒstwa i zdrowia pracownic w cià˝y,
pracownic, które niedawno rodzi∏y i pracownic
karmiàcych piersià (dziesiàta dyrektywa szcze-
gó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

16) dyrektywy 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r.
dotyczàcej niektórych aspektów organizacji cza-
su pracy (Dz. Urz. WE L 307 z 13.12.1993), 

17) dyrektywy 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r.
w sprawie ochrony pracy osób m∏odych
(Dz. Urz. WE L 216 z 20.08.1994),

18) dyrektywy 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r.
w sprawie Porozumienia ramowego dotyczàce-
go urlopu rodzicielskiego zawartego przez Eu-
ropejskà Uni´ Konfederacji Przemys∏owych
i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum
Przedsi´biorstw Publicznych /CEEP/ oraz Euro-
pejskà Konfederacj´ Zwiàzków Zawodowych
/ETUC/ (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

19) dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r.
dotyczàcej delegowania pracowników w ra-
mach Êwiadczenia us∏ug (Dz. Urz. WE L 18
z 21.01.1997),

20) dyrektywy 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r.
dotyczàcej ci´˝aru dowodu w sprawach dyskry-
minacji ze wzgl´du na p∏eç (Dz. Urz. WE L 14
z 20.01.1998),

21) dyrektywy 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r.
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa

pracowników przed ryzykiem zwiàzanym
z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy
(czternasta dyrektywa szczegó∏owa w rozumie-
niu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(Dz. Urz. WE L 131 z 05.05.1998),

22) dyrektywy 99/70//WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
dotyczàcej Porozumienia ramowego w sprawie
pracy na czas okreÊlony, zawartego przez Euro-
pejskà Uni´ Konfederacji Przemys∏owych i Pra-
codawców (UNICE), Europejskie Centrum
Przedsi´biorstw Publicznych (CEEP) oraz Euro-
pejskà Konfederacj´ Zwiàzków Zawodowych
(ETUC) (Dz. Urz. WE L 175 z 10.07.1999), 

23) dyrektywy 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie minimalnych wymagaƒ dotyczàcych
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia pracowni-
ków zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
których mo˝e wystàpiç atmosfera wybuchowa
(pi´tnasta dyrektywa szczegó∏owa w rozumie-
niu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000),

24) dyrektywy 2000/34/WE z dnia 22 czerwca 2000 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 93/104/WE dotyczàcà
niektórych aspektów organizacji czasu pracy
w celu obj´cia sektorów i dzia∏alnoÊci wy∏àczo-
nej z tej dyrektywy (Dz. Urz. WE L 195
z 01.08.2000),

25) dyrektywy 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r.
ustanawiajàcej pierwszà list´ indykatywnych
wartoÊci granicznych nara˝enia na czynniki ze-
wn´trzne podczas pracy — w zwiàzku z wyko-
naniem dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie
ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa pracowni-
ków przed ryzykiem zwiàzanym ze Êrodkami
chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. WE
L 142 z 16.06.2000),

26) dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r.
wprowadzajàcej w ˝ycie zasad´ równego trak-
towania osób bez wzgl´du na pochodzenie ra-
sowe lub etniczne (Dz. Urz. WE L 180
z 19.07.2000), 

27) dyrektywy 2000/54/WE z dnia 18 wrzeÊnia
2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed
ryzykiem zwiàzanym z nara˝eniem na dzia∏anie
czynników biologicznych w miejscu pracy
(siódma dyrektywa szczegó∏owa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz.
WE L 262 z 17.10.2000),

28) dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada
2000 r. ustanawiajàcej ogólne warunki ramowe
równego traktowania w zakresie zatrudnienia
i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000),

29) dyrektywy 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagaƒ w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa dotyczàcych
nara˝enia pracowników na ryzyko spowodowa-
ne czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta
dyrektywa szczegó∏owa w rozumieniu art. 16
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE
L 177 z 6.07.2002),
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30) dyrektywy 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagaƒ w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa dotyczàcych
nara˝enia pracowników na ryzyko spowodowa-
ne czynnikami fizycznymi (ha∏asem) (siedemna-
sta dyrektywa szczegó∏owa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz.
WE L 42 z 15.02.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
z póên. zm.5)) w art. 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ˝e wymóg
ten nie dotyczy obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên.
zm.6)) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa w ust. 1,
a tak˝e obywatela polskiego, który stopieƒ nauko-
wy, stopieƒ w zakresie sztuki lub tytu∏ zawodowy
uzyska∏ za granicà, mo˝na odstàpiç od warunków
okreÊlonych w art. 80.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z póên. zm.7)) do tytu∏u ustawy dodaje si´ od-
noÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego
towarów mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania op∏at za u˝ytkowanie nie-
których typów infrastruktury przez pojazdy ci´-
˝arowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na
morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258,
z póên. zm.8)) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik
nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 92/29/WE z dnia 31 marca 1992 r. do-
tyczàcej minimalnych wymagaƒ w dziedzinie
bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia w celu po-
prawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz.
WE L 113 z 30.04.1992),

2) dyrektywy 93/103/WE z dnia 23 listopada 1993 r.
dotyczàcej minimalnych wymagaƒ w dziedzinie
bezpieczeƒstwa i zdrowia w pracy na statkach
rybackich (trzynasta dyrektywa szczegó∏owa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

3) dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r.
dotyczàcej przestrzegania, w odniesieniu do ˝e-
glugi morskiej korzystajàcej ze wspólnotowych
portów oraz ˝eglugi morskiej po wodach znaj-
dujàcych si´ pod jurysdykcjà paƒstw cz∏onkow-
skich, mi´dzynarodowych norm bezpieczeƒ-
stwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom
oraz pok∏adowych warunków ˝ycia i pracy (kon-
trola paƒstwa portu) (Dz. Urz. WE L 157
z 07.07.1995),

4) dyrektywy 1999/63/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.
dotyczàcej Umowy w sprawie organizacji czasu
pracy marynarzy przyj´tej przez Stowarzyszenie
Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
i Federacj´ Zwiàzków Zawodowych Pracowni-
ków Transportu w Unii Europejskiej (FST) — Za-
∏àcznik: Umowa Europejska w sprawie organi-
zacji czasu pracy marynarzy (Dz. Urz. WE L 167
z 02.07.1999),

5) dyrektywy 1999/95/WE z dnia 13 grudnia 1999 r.
dotyczàcej egzekwowania przepisów odnoszà-
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————————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63,
poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105,
poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150,
poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137,
poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884. 

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

z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060 oraz
z 2003 r. Nr 229, poz. 2277. 



cych si´ do godzin pracy marynarzy na pok∏a-
dach statków zawijajàcych do portów Wspólno-
ty (Dz. Urz. WE L 14 z 20.01.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) art. 7 otrzymu-
je brzmienie:

„Art. 7. 1. Wyroby s∏u˝àce zapewnieniu bezpie-
czeƒstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i ˝ycia oraz mienia, wprowa-
dzane do u˝ytkowania w jednostkach
ochrony przeciwpo˝arowej oraz wyko-
rzystywane przez te jednostki do alar-
mowania o po˝arze lub innym zagro˝e-
niu oraz do prowadzenia dzia∏aƒ ratow-
niczych, a tak˝e wyroby stanowiàce
podr´czny sprz´t gaÊniczy, mogà byç
stosowane wy∏àcznie po uprzednim
uzyskaniu dopuszczenia do u˝ytkowa-
nia.

2. Dopuszczenia do u˝ytkowania wyro-
bów, o których mowa w ust. 1, zwane
dalej „dopuszczeniami”, w formie Êwia-
dectwa dopuszczenia, wydajà jednostki
badawczo-rozwojowe Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej, wskazane przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

3. Dopuszczenia sà wydawane na czas
okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

4. Dopuszczenie mo˝e byç wydane na
podstawie:

1) pozytywnej oceny w∏aÊciwoÊci u˝yt-
kowych nale˝ycie zidentyfikowanego
wyrobu, potwierdzonych, w zale˝no-
Êci od potrzeb: badaniami, opiniami
ekspertów lub innymi dokumentami,
je˝eli wynika to z warunków stosowa-
nia wyrobu, 

2) pozytywnej oceny warunków tech-
niczno-organizacyjnych producenta
wyrobu.

5. Oceny, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do-
konuje si´ w oparciu o Polskie Normy,
a w przypadku ich braku — wymagania
techniczno-u˝ytkowe okreÊlone w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa w ust. 14.
Oceny, o której mowa w ust. 4 pkt 2, do-
konuje si´ w oparciu o normy dotyczàce
systemów zarzàdzania jakoÊcià. 

6. W przypadku, gdy wyrób zosta∏:

1) zgodnie z prawem wyprodukowany
lub dopuszczony do obrotu w innym

paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej albo w Republice Turcji,

2) zgodnie z prawem wyprodukowany
w innym paƒstwie cz∏onkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) b´dàcym stronà umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym

— dopuszczenie wydaje si´ po ustale-
niu, ˝e poziom bezpieczeƒstwa wyrobu
nie jest ni˝szy od okreÊlonego w Pol-
skich Normach lub wymaganiach tech-
niczno-u˝ytkowych.

7. Dopuszczony wyrób podlega oznako-
waniu przez producenta znakiem jed-
nostki badawczo-rozwojowej Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, która wyda∏a do-
puszczenie.

8. W okresie, o którym mowa w ust. 3, wy-
roby, na które zosta∏o wydane dopusz-
czenie podlegajà kontroli zgodnoÊci wy-
robu z wymaganiami technicznymi, do-
konywanej przez jednostk´ badawczo-
-rozwojowà Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, która wyda∏a dopuszczenie.

9. W przypadku negatywnych wyników
kontroli, o której mowa w ust. 8, jed-
nostka badawczo-rozwojowa Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, która wyda∏a do-
puszczenie mo˝e je cofnàç.

10. Za czynnoÊci zwiàzane z wydaniem
i zmianà dopuszczenia oraz kontrolà,
o której mowa w ust. 8, pobiera si´ op∏a-
ty.

11. Na wysokoÊç op∏aty za czynnoÊci zwià-
zane z wydaniem lub zmianà dopuszcze-
nia wyrobów majà wp∏yw:

1) rodzaj wykonywanej czynnoÊci,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopieƒ skomplikowania wyrobu lub
programu oceny,

4) koszt pracy na podstawie udokumen-
towanej liczby godzin pracy i stawki
godzinowej,

5) koszt badaƒ wyrobu zale˝ny od za-
kresu badaƒ.

12. Na wysokoÊç op∏aty za czynnoÊci kon-
trolne zgodnoÊci wyrobu z wymagania-
mi technicznymi majà wp∏yw wy∏àcznie
koszty zwiàzane z badaniem tego wyro-
bu.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe czynnoÊci wykonywane
w kolejnych etapach procesu dopuszcze-
nia, zmiany i kontroli dopuszczenia, pod-
miot uprawniony do pobierania op∏at,
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a tak˝e sposób ustalania ich wysokoÊci,
uwzgl´dniajàc okolicznoÊç, ˝e powinny
one zapewniç pokrycie kosztów procesu
dopuszczenia i jego kontroli.

14. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia
ochrony ˝ycia, zdrowia, mienia lub Êro-
dowiska przed po˝arem, kl´skà ˝ywio∏o-
wà lub innym miejscowym zagro˝eniem
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz wyrobów, o których mowa
w ust. 1,

2) wymagania techniczno-u˝ytkowe wy-
robów,

3) tryb wydawania, zmiany i cofania do-
puszczenia,

4) tryb przeprowadzania kontroli do-
puszczenia,

5) sposób znakowania wyrobów.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 84/450/EWG z dnia 10 wrzeÊnia 1984 r.
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych, wy-
konawczych i administracyjnych paƒstw cz∏on-
kowskich dotyczàcych reklamy wprowadzajàcej
w b∏àd (Dz. Urz. WE L 250 z 19.09.1984),

2) dyrektywy 97/55/WE z dnia 6 paêdziernika 1997 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 84/450/EWG dotyczàcà
reklamy wprowadzajàcej w b∏àd w celu w∏àcze-
nia do niej reklamy porównawczej (Dz. Urz. WE
L 290 z 23.10.1997).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.9))
w art. 3 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób realizacji zadaƒ Agencji, okreÊlonych
w ust. 1a, w tym:

1) sposób sporzàdzania inwentaryzacji potencja∏u
produkcyjnego winoroÊli,

2) sposób i tryb podzia∏u praw do sadzenia wino-
roÊli, 

3) prowadzenia ewidencji upraw winoroÊli,

4) tryb wyp∏acania Êrodków finansowych za za-
niechanie uprawy winoroÊli oraz za przeprowa-
dzanie destylacji,

5) sposób gromadzenia i opracowywania infor-
macji wymaganych w zakresie sadzenia wino-
roÊli

— majàc na uwadze realizacj´ zadaƒ wynikajà-
cych z przepisów Unii Europejskiej w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z póên.
zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/91/EWG z dnia 3 listopada
1992 r. dotyczàcej minimalnych wymagaƒ
majàcych na celu popraw´ warunków bez-
pieczeƒstwa i ochrony zdrowia pracowni-
ków w zak∏adach górniczych wydobywajà-
cych kopaliny otworami wiertniczymi (jede-
nasta dyrektywa szczegó∏owa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(Dz. Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

2) dyrektywy 92/104/EWG z dnia 3 grudnia
1992 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ
w zakresie poprawy bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia pracowników odkrywko-
wego i podziemnego przemys∏u wydobyw-
czego (dwunasta dyrektywa szczegó∏owa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404
z 31.12.1992),

3) dyrektywy 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r.
w sprawie warunków udzielania i korzysta-
nia z zezwoleƒ na poszukiwanie, badanie

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6507 — Poz. 959

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

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
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poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 223, poz. 2219. 
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Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88,
poz. 983,  z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38,
poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r.
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poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171,
poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40,
Nr 34, poz. 292 i Nr  42, poz. 386. 



i produkcj´ w´glowodorów (Dz. Urz. WE
L 164 z 30.06.1994).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej —
dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie
specjalne.”;

2) art. 111 otrzymuje brzmienie:

„Art. 111. 1. W zak∏adach górniczych stosuje si´
wyroby:

1) spe∏niajàce wymagania dotyczàce
oceny zgodnoÊci, okreÊlone w od-
r´bnych przepisach,

2) dopuszczone do stosowania w za-
k∏adach górniczych, w drodze de-
cyzji, przez Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego, okreÊlone
w przepisach wydanych na pod-
stawie ust. 8.

2. Decyzj´ o dopuszczeniu wyrobu do
stosowania w zak∏adach górniczych,
zwanà dalej „dopuszczeniem”, wyda-
je Prezes Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go po ustaleniu, ˝e wyrób spe∏nia
wymagania techniczne.

3. Wyrób, przed z∏o˝eniem wniosku
o wydanie dopuszczenia, podlega ba-
daniom i ocenie przez upowa˝nione
jednostki, w oparciu o wymagania
techniczne.

4. W przypadku gdy wyrób zosta∏:

1) zgodnie z prawem wyprodukowa-
ny lub dopuszczony do obrotu
w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej albo w Republice
Turcji,

2) zgodnie z prawem wyprodukowa-
ny w paƒstwie cz∏onkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) b´dàcym stro-
nà umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym

— dopuszczenie wydaje si´ na pod-
stawie dokumentów do∏àczonych do
wniosku, z wy∏àczeniem przepisów
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3; odmowa
wydania dopuszczenia nast´puje wy-
∏àcznie w przypadku stwierdzenia, ˝e
wyrób nie spe∏nia wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa w stopniu odpowiadajà-
cym temu, jaki zapewniajà wymaga-
nia techniczne.

5. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
mo˝e przed wydaniem dopuszczenia
nakazaç, w drodze postanowienia,

przeprowadzenie prób wyrobu w ru-
chu zak∏adu górniczego, je˝eli wyma-
gajà tego szczególne wzgl´dy bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy oraz bezpie-
czeƒstwa po˝arowego w ruchu zak∏a-
du górniczego.

6. Dopuszczenie wydaje si´ na czas
okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

7. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
mo˝e uchyliç lub zmieniç dopuszcze-
nie, je˝eli wyrób nie spe∏nia wyma-
gaƒ technicznych, majàcych wp∏yw
na poziom bezpieczeƒstwa wyrobu.

8. Rada Ministrów, kierujàc si´ potrzebà
zapewnienia bezpieczeƒstwa u˝ytko-
wania wyrobów w warunkach zagro-
˝eƒ wyst´pujàcych w ruchu zak∏adów
górniczych oraz potrzebà uproszcze-
nia post´powania w odniesieniu do
wyrobów, o których mowa w ust. 4,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wyroby, których stosowanie w za-
k∏adach górniczych wymaga wy-
dania dopuszczenia,

2) wymagania techniczne dla wyro-
bów,

3) podmioty uprawnione do sk∏ada-
nia wniosku o wydanie dopuszcze-
nia,

4) treÊç wniosku o wydanie dopusz-
czenia oraz dokumenty, które nale-
˝y do∏àczyç do wniosku,

5) jednostki upowa˝nione do prze-
prowadzania badaƒ i oceny wyro-
bów,

6) znaki dopuszczenia oraz sposób
oznaczania wyrobów tymi znakami,

7) treÊç dopuszczenia.”;

3) w art. 113 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4;

4) art. 117a i art. 117b otrzymujà brzmienie:

„Art. 117a. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
jest organem wyspecjalizowanym kon-
troli wyrobów wprowadzonych do obro-
tu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oce-
ny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360,
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130,
poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229,
poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631,
Nr 92, poz. 881 i Nr 93, poz. 896 i 899),
w zakresie wyrobów przeznaczonych do
stosowania w zak∏adach górniczych.

Art. 117b. Pracownikom upowa˝nionym przez
Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego
do przeprowadzania kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu przys∏ugu-
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je prawo wst´pu do siedzib, obiektów
i urzàdzeƒ przedsi´biorców produkujà-
cych, importujàcych lub wprowadzajà-
cych do obrotu wyroby, a tak˝e do za-
k∏adów górniczych oraz siedzib, obiek-
tów i urzàdzeƒ podmiotów wymienio-
nych w art. 112, jak równie˝ prawo do-
st´pu do niezb´dnych dokumentów
oraz ˝àdania informacji i wyjaÊnieƒ.
Pracownicy upowa˝nieni mogà ˝àdaç
informacji równie˝ od jednostek noty-
fikowanych w zakresie wyników badaƒ
dotyczàcych kontrolowanych wyro-
bów.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 904, z póên. zm.11)) do tytu∏u ustawy doda-
je si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r.
w sprawie ochrony prawnej programów kom-
puterowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991),

2) dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r.
w sprawie prawa najmu i u˝yczenia oraz niektó-
rych praw pokrewnych prawu autorskiemu
w zakresie w∏asnoÊci intelektualnej (Dz. Urz. WE
L 346 z 27.11.1992),

3) dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 wrzeÊnia 1993 r.
w sprawie koordynacji niektórych zasad doty-
czàcych prawa autorskiego oraz praw pokrew-
nych stosowanych w odniesieniu do przekazu
satelitarnego oraz retransmisji drogà kablowà
(Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993),

4) dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 paêdziernika
1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony
prawa autorskiego i niektórych praw pokrew-
nych (Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993),

5) dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r.
w sprawie ochrony prawnej baz danych
(Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwaran-
towanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eks-
portowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609) do tytu∏u
ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 98/29/WE z dnia

7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji g∏ównych
przepisów dotyczàcych ubezpieczenia kredytów
eksportowych dla transakcji obj´tych ubezpiecze-
niem Êrednio- i d∏ugoterminowym (Dz. Urz. WE
L 148 z 19.05.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.12)) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 wrzeÊnia
2001 r. zmieniajàcej dyrektywy 78/660/EWG,
83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad
oceny rocznych i skonsolidowanych sprawoz-
daƒ finansowych niektórych rodzajów spó∏ek
a tak˝e banków oraz innych instytucji finanso-
wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001),

2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 78/660/EWG w sprawie
rocznych sprawozdaƒ finansowych niektórych
rodzajów spó∏ek w odniesieniu do kwot wyra˝o-
nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003),

3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r.
zmieniajàcej dyrektywy 78/660/EWG,
83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG
w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-
wozdaƒ finansowych niektórych rodzajów
spó∏ek, banków i innych instytucji finansowych
oraz zak∏adów ubezpieczeƒ (Dz. Urz. WE L 178
z 17.07.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1994 r.
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póên. zm.13)) w art. 5 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Do rejestru bieg∏ych rewidentów mogà byç wpisa-
ni biegli rewidenci b´dàcy obywatelami polskimi
lub, na zasadach wzajemnoÊci, osoby nieposiada-
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jàce polskiego obywatelstwa, które posiadajà kwa-
lifikacje do wykonywania zawodu bieg∏ego rewi-
denta, uzyskane za granicà, uznawane przez paƒ-
stwa Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, po z∏o˝eniu z wynikiem pozytyw-
nym, przed Komisjà, egzaminu w j´zyku polskim
z prawa gospodarczego obowiàzujàcego w Polsce.
Przepis ten nie narusza przepisów dotyczàcych za-
trudnienia cudzoziemców na terenie Polski.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z póên. zm.14)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 51 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W sytuacji, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 6
minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, zakres ograni-
czeƒ w sferze wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, majàc na wzgl´dzie ochron´ polskiego
rynku pracy.”;

2) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cudzoziemiec, który wykonuje prac´ bez ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, lub
na innym stanowisku albo na innych warun-
kach ni˝ okreÊlone w zezwoleniu na prac´,
podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝
1 000 z∏.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapo-
bieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U.
Nr 47, poz. 243, z póên. zm.15)) do tytu∏u ustawy doda-
je si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 95/21/WE z dnia
19 czerwca 1995 r. dotyczàcej przestrzegania,
w odniesieniu do ˝eglugi morskiej korzystajàcej
ze wspólnotowych portów oraz ˝eglugi morskiej
po wodach znajdujàcych si´ pod jurysdykcjà
paƒstw cz∏onkowskich, mi´dzynarodowych norm
bezpieczeƒstwa statków i zapobiegania zanie-
czyszczeniom oraz pok∏adowych warunków ˝ycia
i pracy (kontrola paƒstwa portu) (Dz. Urz. WE
L 157 z 07.07.1995).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —

z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên.
zm.16)) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. Przepisów wydanych na podstawie
art. 53 ust. 3 pkt 2, w zakresie wymagaƒ
technicznych, nie stosuje si´ do stat-
ków:

1) zgodnie z prawem zbudowanych lub
dopuszczonych do obrotu w innym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej albo w Republice Turcji,

2) zgodnie z prawem zbudowanych
w paƒstwie cz∏onkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) b´dàcym stronà umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z póên. zm.17)) do tytu∏u ustawy do-
daje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r.
w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194
z 25.07.1975),

2) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunalnych
(Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
— Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504, z póên. zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6510 — Poz. 959

————————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 69,
poz. 624. 

15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197
i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 oraz z 2004 r.
Nr 93, poz. 895.

————————
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752 oraz
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966. 

17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22,
poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78. 

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293 i Nr 91, poz. 875. 



1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 paêdzierni-
ka 1990 r. w sprawie przesy∏u energii elek-
trycznej przez sieci przesy∏owe (Dz. Urz. WE
L 313 z 13.11.1990, z póên. zm.),

2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r.
w sprawie przesy∏u gazu ziemnego poprzez
sieci (Dz. Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z póên.
zm.),

3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r.
dotyczàcej wspólnych zasad dla rynku we-
wn´trznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE
L 27 z 30.01.1997),

4) dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
dotyczàcej wspólnych zasad w odniesieniu
do rynku wewn´trznego gazu ziemnego
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.),

5) dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 wrzeÊnia
2001 r. w sprawie wspierania produkcji na
rynku wewn´trznym energii elektrycznej wy-
twarzanej ze êróde∏ odnawialnych (Dz. Urz.
WE L 283 z 27.10.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 4 uchyla si´ ust. 5;

3) w art. 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki infor-
muje niezw∏ocznie Komisj´ Europejskà i paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej oraz paƒ-
stwa cz∏onkowskie Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym
o wprowadzonych ograniczeniach, o których
mowa w ust. 7, w zakresie dostarczania i pobo-
ru gazu ziemnego i energii elektrycznej.”;

4) w art. 33 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na tery-
torium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym;”;

5) w art. 54 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do osób
b´dàcych obywatelami paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏on-
kowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, któ-
re naby∏y w tych paƒstwach wymagane kwa-
lifikacje w zakresie eksploatacji urzàdzeƒ, in-
stalacji i sieci i uzyska∏y ich potwierdzenie
zgodnie z przepisami o zasadach uznawania
nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania za-
wodów regulowanych.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o za-
kazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) w art. 1 ust. 1 otrzymu-
je brzmienie:

„1. W celu wyeliminowania produkcji, stosowania
oraz obrotu wyrobami zawierajàcymi azbest za-
kazuje si´:

1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

a) wyrobów zawierajàcych azbest,

b) azbestu;

2) produkcji wyrobów zawierajàcych azbest;

3) obrotu azbestem i wyrobami zawierajàcymi
azbest.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590,
z póên. zm.19)) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa w ust. 1,
a tak˝e obywatela polskiego, który stopieƒ nauko-
wy, stopieƒ w zakresie sztuki lub tytu∏ zawodowy
uzyska∏ za granicà, mo˝na odstàpiç od warunków
okreÊlonych w art. 51.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881 i Nr 93, poz. 888)
po art. 12b dodaje si´ art. 12c w brzmieniu: 

„Art. 12c. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty i wycho-
wania okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz dyplomów, certyfikatów i innych
dokumentów oraz tytu∏ów naukowych
potwierdzajàcych posiadanie kwalifika-
cji zawodowych w dziedzinie architektu-
ry, wydawanych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej oraz paƒ-
stwach cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronach umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, które sà uznawa-
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————————
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111,
poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213,
poz. 2081. 



ne w Rzeczypospolitej Polskiej, bioràc
pod uwag´ wymagania Unii Europej-
skiej w zakresie uznawania kwalifikacji
zawodowych.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z póên. zm.20)) w art. 38:

a) w pkt 14 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) je˝eli przedsi´biorca zagraniczny nie podlega
prawu jednego z paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym — okreÊlenie prawa paƒ-
stwa w∏aÊciwego dla przedsi´biorcy,”; 

b) w pkt 15 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) je˝eli zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ nie pod-
lega prawu jednego z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym — okreÊlenie prawa
paƒstwa w∏aÊciwego dla zagranicznego zak∏a-
du ubezpieczeƒ.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.21)) do ty-
tu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
noty Europejskiej:

1) dyrektywy 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r.
w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej przedsi´-
biorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych
(Dz. U. WE L 141 z 11.06.1993),

2) dyrektywy 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r.
w sprawie us∏ug inwestycyjnych w zakresie pa-
pierów wartoÊciowych (Dz. U. WE L 141
z 11.06.1993),

3) dyrektywy 95/26/WE z dnia 29 czerwca 1995 r.
zmieniajàcej dyrektywy 77/780/EWG
i 89/646/EWG w dziedzinie instytucji kredyto-
wych, dyrektywy 73/239/EWG i 92/49/EWG
w dziedzinie ubezpieczeƒ innych ni˝ ubezpie-
czenia na ˝ycie, dyrektywy 79/267/EWG
i 92/96/EWG w dziedzinie ubezpieczeƒ na ˝ycie,
dyrektyw´ 93/22/EWG w dziedzinie przedsi´-
biorstw inwestycyjnych i dyrektyw´
85/611/EWG w zakresie przedsi´biorstw zbioro-

wego inwestowania w zbywalne papiery warto-
Êciowe (UCITIS) w celu wzmocnienia nadzoru
ostro˝noÊciowego (Dz. U. WE L 168
z 18.07.1995),

4) dyrektywa 97/9/WE z dnia 3 marca 1997 r.
w sprawie systemów rekompensat dla inwesto-
rów (Dz. U. WE L 84 z 26.03.1997),

5) dyrektywy 2000/64/WE z dnia 7 listopada 2000 r.
zmieniajàcej dyrektywy 85/611/EWG,
92/49/EWG, 92/96/EWG oraz 93/22/EWG w od-
niesieniu do wymiany informacji z paƒstwami
trzecimi (Dz. U. WE L 290 z 17.11.2000),

6) dyrektywy 2001/34/WE z dnia 28 maja 2001 r.
w sprawie dopuszczenia papierów wartoÊcio-
wych do publicznych notowaƒ gie∏dowych oraz
zakresu informacji dotyczàcych papierów war-
toÊciowych podlegajàcych obowiàzkowi publi-
kacji (Dz. U. WE L 184 z 06.07.2001, z póên. zm.),

7) dyrektywy 2002/87/WE z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytu-
cjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i fir-
mami inwestycyjnymi w konglomeracie finan-
sowym oraz zmieniajàcej dyrektywy
73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/96/EWG,
93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy
98/78/WE i 2000/12/WE (Dz. U. WE L 35
z 11.02.2003, z póên. zm.),

8) dyrektywy 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie wykorzystywania poufnych informa-
cji i manipulacji na rynku (nadu˝yç na rynku)
(Dz. U. WE L 96 z 12.04.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”. 

Art. 26. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625) do tytu∏u ustawy doda-
je si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 1999/22/WE z dnia
29 marca 1999 r. dotyczàcej trzymania dzikich
zwierzàt w ogrodach zoologicznych (Dz. Urz. WE
L 94 z 09.04.1999).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740,
z póên. zm.22)) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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————————
20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217,
poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276. 

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594
i Nr 91, poz. 871.

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

z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r.
Nr 4, poz. 23, Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353 oraz
z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676. 



„2. O wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej
pierwszego stopnia mo˝e ubiegaç si´ osoba, któ-
ra:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatel-
stwo innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym,

2) ukoƒczy∏a 21 lat,

3) ukoƒczy∏a szko∏´ podstawowà,

4) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
stwierdzonà w∏asnym oÊwiadczeniem,

5) nie by∏a skazana prawomocnym orzeczeniem
za przest´pstwo umyÊlne,

6) ma uregulowany stosunek do s∏u˝by wojsko-
wej.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 2000/78/WE
z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiajàcej ogól-
ne warunki ramowe równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE
L 303 z 02.12.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 26:

a) w ust. 1:

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) adaptacji pomieszczeƒ zak∏adu pracy do
potrzeb osób niepe∏nosprawnych,

1b) adaptacji lub nabycia urzàdzeƒ u∏atwia-
jàcych osobie niepe∏nosprawnej funk-
cjonowanie w zak∏adzie pracy,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozpoznania przez s∏u˝by medycyny pracy
potrzeb, o których mowa w pkt 1—1b.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zwrot kosztów okreÊlonych w ust. 1 
pkt 1—1b oraz w art. 26d dotyczy wy∏àcz-
nie dodatkowych kosztów pracodawcy wy-
nikajàcych z zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych.”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zwrotowi nie podlegajà koszty, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—1b, poniesione przez
pracodawc´ przed dniem podpisania umo-
wy,”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb i sposób post´powania w spra-
wach, o których mowa w ust. 1—8 oraz
w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy
umowy, dokumentacj´ niezb´dnà do zwrotu
kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywa-
nia wniosków, majàc na wzgl´dzie prawi-
d∏owe dokonywanie zwrotu kosztów.”;

3) w art. 26c w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) miesi´czne informacje o wynagrodzeniach, za-
trudnieniu i stopniach niepe∏nosprawnoÊci
pracowników niepe∏nosprawnych, z uwzgl´d-
nieniem pracowników, u których stwierdzono
chorob´ psychicznà, upoÊledzenie umys∏owe
lub epilepsj´ oraz pracowników niewidomych
— w terminie do 20 dnia miesiàca nast´pujà-
cego po miesiàcu, którego informacja dotyczy,

2) wniosek o wyp∏at´ miesi´cznego dofinanso-
wania za dwa miesiàce — w terminie do
20 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cach, których wniosek dotyczy, przez transmi-
sj´ danych w formie dokumentu elektronicz-
nego, z zastrze˝eniem ust. 2, oraz pobiera dro-
gà elektronicznà potwierdzenie wys∏anej infor-
macji lub wniosku.”;

4) po art. 26c dodaje si´ art. 26d w brzmieniu:

„Art. 26d. 1. Pracodawca, który zatrudnia pracow-
nika niepe∏nosprawnego, mo˝e otrzy-
maç ze Êrodków Funduszu zwrot mie-
si´cznych kosztów zatrudnienia pra-
cowników pomagajàcych pracowni-
kowi niepe∏nosprawnemu w pracy
w zakresie czynnoÊci u∏atwiajàcych
komunikowanie si´ z otoczeniem,
a tak˝e czynnoÊci niemo˝liwych lub
trudnych do samodzielnego wykona-
nia przez pracownika niepe∏nospraw-
nego na stanowisku pracy. 

2. WysokoÊç zwrotu stanowi iloczyn
kwoty najni˝szego wynagrodzenia
i ilorazu liczby godzin w miesiàcu
przeznaczonych wy∏àcznie na pomoc
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————————
23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262. 



pracownikowi niepe∏nosprawnemu
i miesi´cznej liczby godzin pracy pra-
cownika niepe∏nosprawnego w mie-
siàcu, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. Liczba godzin przeznaczonych wy-
∏àcznie na pomoc pracownikowi nie-
pe∏nosprawnemu nie mo˝e przekra-
czaç liczby godzin odpowiadajàcej
20 % liczby godzin pracy pracownika
w miesiàcu.

4. Przepisy art. 26 ust. 4—6 stosuje si´
odpowiednio.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên. zm.24)) do tytu∏u usta-
wy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 2003/41/WE z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie dzia∏alnoÊci instytucji
pracowniczych programów emerytalnych oraz
nadzoru nad takimi instytucjami (Dz. U. WE L 235
z 23.09.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên.
zm.25)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 97/5/WE z dnia 27 stycznia 1997 r.
w sprawie transgranicznych przelewów ban-
kowych (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997),

2) dyrektywy 98/26/EWG z dnia 19 maja 1998 r.
w sprawie zamkni´cia rozliczeƒ w syste-
mach p∏atnoÊci i rozrachunku papierów war-
toÊciowych (Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998),

3) dyrektywy 1999/93/WE z dnia 13 grudnia
1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w za-
kresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz.
WE L 13 z 19.01.2000),

4) dyrektywy 2000/12/WE z dnia 10 marca
2000 r. odnoszàcej si´ do podejmowania
i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje
kredytowe (Dz. Urz. WE L 126 z 26.05.2000),

5) dyrektywy 2000/28/WE z dnia 18 wrzeÊnia
2000 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 2000/12/WE
odnoszàcà si´ do podejmowania i prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez insty-
tucje kredytowe (Dz. Urz. WE L 275
z 27.10.2000), 

6) dyrektywy 2000/46/WE z dnia 18 wrzeÊnia
2000 r. w sprawie podejmowania i prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci przez instytucje pienià-
dza elektronicznego oraz nadzoru ostro˝no-
Êciowego nad ich dzia∏alnoÊcià (Dz. Urz. WE
L 275 z 27.10.2000),

7) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia
2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji
instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125
z 05.05.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 48k ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do oddzia∏ów instytucji kredytowych przepisy
art. 1—11, art. 40a ust. 1, art. 49—70, 
art. 73—78a, art. 80—98, art. 101—112, 
art. 124, art. 124a, art. 133 ust. 2 pkt 1 i ust. 3,
art. 137, art. 138 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 
pkt 1, 3 i 3a, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141
i art. 171 ust. 4—7 stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏u-
gach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578,
z póên. zm.26)) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik
nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 90/314/EWG z dnia
13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych
podró˝y, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158
z 23.06.1990).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.
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————————
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576. 

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

z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60,
poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651. 

25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz. 870. 



Art. 32. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.27)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 9 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki pe∏ni
funkcj´ koordynatora krajowego systemu no-
tyfikacji norm i aktów prawnych.”;

2) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. Minister kierujàcy okreÊlonym dzia∏em
uczestniczy w krajowym systemie noty-
fikacji norm i aktów prawnych,
a w szczególnoÊci jest obowiàzany do
niezw∏ocznego przekazania aktów praw-
nych i projektów aktów prawnych obj´-
tych tym systemem do koordynatora
krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych w celu dokonania ich
notyfikacji Komisji Europejskiej oraz do
odnoszenia si´ podczas prac nad notyfi-
kowanymi projektami aktów prawnych
do stanowisk zg∏oszonych przez Komisj´
Europejskà lub paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, a tak˝e do opracowy-
wania stanowisk do projektów aktów
prawnych notyfikowanych przez paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525) do tytu∏u
ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 91/477/EWG z dnia
18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania
i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256
z 13.09.1991).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏osze-
nia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Euro-
pejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochro-
nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie-
dzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z póên. zm.28)) do tytu-
∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r.
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,

wykonawczych i administracyjnych paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych odpowiedzialnoÊci
za produkty wadliwe (Dz. Urz. WE L 210
z 7.08.1985), zmienionej dyrektywà 1999/34/WE
(Dz. Urz. WE L 141 z 4.06.1999),

2) dyrektywy 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie ochrony konsumentów w odniesie-
niu do umów zawartych poza lokalem przedsi´-
biorstwa (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985),

3) dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.
w sprawie nieuczciwych warunków w umo-
wach konsumenckich (Dz. Urz. WE L 95
z 21.04.1993),

4) dyrektywy 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 r.
w sprawie ochrony konsumentów w przypadku
umów zawieranych na odleg∏oÊç (Dz. Urz. WE
L 144 z 04.06.1997).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. o ochro-
nie nabywców prawa korzystania z budynku lub po-
mieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie
w ka˝dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,
Kodeks wykroczeƒ i ustawy o ksi´gach wieczystych
i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855) do tytu∏u ustawy do-
daje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 94/47/WE z dnia
26 paêdziernika 1994 r. w sprawie ochrony nabyw-
ców w odniesieniu do niektórych aspektów umów
odnoszàcych si´ do nabywania praw do korzysta-
nia z nieruchomoÊci w oznaczonym czasie
(Dz. Urz. WE L 280 z 29.10.1994).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46,
poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zasady i tryb og∏aszania aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych Unii Europejskiej
oraz zasady i tryb wydawania Dziennika Urz´-
dowego Unii Europejskiej, zwanego dalej
„Dziennikiem UE”, okreÊlajà przepisy Unii Eu-
ropejskiej1).
1) W tym zakresie stosuje si´ przepisy decyzji

ustanawiajàcej Dziennik Urz´dowy Wspól-
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27) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624
i Nr 91, poz. 873.

28) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774
i Nr 188, poz. 1837. 



not Europejskich (Dz. Urz. 017 z 06.10.1958)
oraz decyzji 2000/459/WE, EWWiS, Euratom
z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania Urz´du Oficjalnych Publi-
kacji Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE
L 183 z 22.07.2002).”;

2) po art. 29 dodaje si´ art. 29a i 29b w brzmieniu:

„Art. 29a. Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej
wydawany przez Urzàd Oficjalnych Pu-
blikacji Komisji Europejskiej, zawiera:

1) w serii L (legislacja):

a) rozporzàdzenia,

b) dyrektywy,

c) decyzje,

d) zalecenia,

e) opinie,

2) w serii C (komunikaty albo informa-
cje i zawiadomienia), w szczególno-
Êci:

a) streszczenia wyroków Europejskie-
go Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
i Sàdu Pierwszej Instancji,

b) protoko∏y z posiedzeƒ Parlamentu
Europejskiego,

c) raporty Trybuna∏u Obrachunkowe-
go,

d) pisemne zapytania poselskie oraz
odpowiedzi na nie udzielane przez
Rad´ lub Komisj´,

e) stanowiska Komitetu Ekonomicz-
no-Spo∏ecznego i Komitetu Regio-
nów,

f) og∏oszenia o naborze do pracy
w instytucjach Unii Europejskiej,

g) wezwania do okazania zaintereso-
wania programami i projektami
Unii Europejskiej,

h) umowy publiczne dotyczàce po-
mocy ˝ywnoÊciowej,

i) spis treÊci Dziennika UE serii C E,

3) w serii S (suplement), w szczególno-
Êci:

a) umowy publiczne dotyczàce pracy,
dostaw i us∏ug ze wszystkich
paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej,

b) umowy u˝ytecznoÊci publicznej,

c) umowy publiczne dotyczàce insty-
tucji Unii Europejskiej,

d) umowy Europejskiego Funduszu
Rozwoju (kraje ACP),

e) umowy Phare, Tacis z paƒstwami
Êrodkowej i wschodniej Europy,

f) projekty finansowane przez Euro-
pejski Bank Inwestycyjny, Europej-
ski Bank Centralny i Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju,

g) umowy dotyczàce Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (Norwe-
gia, Islandia i Liechtenstein),

h) umowy zawarte zgodnie z porozu-
mieniem dotyczàcym zamówieƒ
publicznych (GPA) w ramach
GATT/Âwiatowej Organizacji Han-
dlu (WTO) ze Szwajcarià,

i) zawiadomienia dotyczàce europej-
skiej ekonomicznej grupy intere-
sów (EEIGs),

j) umowy publiczne dotyczàce us∏ug
lotniczych.

Art. 29b. Terenowe organy administracji rzàdo-
wej na terenie swojego dzia∏ania za-
pewniajà udost´pnianie do nieodp∏at-
nego, powszechnego wglàdu zbiorów
Dziennika UE w j´zyku polskim w wersji
papierowej lub elektronicznej. Informa-
cja o miejscu i terminach udost´pniania
powinna byç podana w urz´dzie tereno-
wego organu administracji rzàdowej.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.29)) do tytu∏u usta-
wy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r.
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych
(Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991), 

2) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego
towarów mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi,
zmieniona aktem przystàpienia Austrii, Finlan-
dii i Szwecji (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

3) dyrektywy 2001/12/WE z dnia 26 lutego 2001 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/440/EWG w sprawie
rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 75
z 15.03.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.
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29) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6,
poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966. 



Art. 38. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.30))
w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci II w kolumnie 4
w pkt 4:

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten
numer nie zosta∏ nadany, numer paszportu, do-
wodu osobistego lub innego dokumentu po-
twierdzajàcego to˝samoÊç, adres zamieszkania,
numer w rejestrze przedsi´biorców, nazw´, pod
którà wykonywana jest dzia∏alnoÊç gospodar-
cza, siedzib´ i adres — w przypadku agenta
ubezpieczeniowego b´dàcego osobà fizycznà,”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten
numer nie zosta∏ nadany, numer paszportu,
dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç, adres zamiesz-
kania — w przypadku osób fizycznych, przy
pomocy których agent wykonuje czynnoÊci
agencyjne.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegal-
nych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏a-
niu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) do tytu∏u usta-
wy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r.
w sprawie uniemo˝liwienia korzystania z syste-
mu finansowego w celu prania pieni´dzy
(Dz. Urz. WE L 166 z 28.06.1991),

2) dyrektywy 2001/97/WE z dnia 4 grudnia 2001 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/308/EWG w sprawie
uniemo˝liwienia korzystania z systemu finanso-
wego w celu prania pieni´dzy — Deklaracja Ko-
misji (Dz. Urz. WE L 344 z 18.12.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z póên.

zm.31)) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r.
ustanawiajàcej podstawowe normy bezpieczeƒ-
stwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników
i ogó∏u spo∏eczeƒstwa przed zagro˝eniami wy-
nikajàcymi z promieniowania jonizujàcego
(Dz. U. WE L 159 z 29.06.1996),

2) dyrektywy 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca
1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycz-
nych przed niebezpieczeƒstwem wynikajàcym
z promieniowania jonizujàcego zwiàzanego
z badaniami medycznymi oraz uchylajàca dy-
rektyw´ 84/466/Euratom (Dz. U. WE L 180
z 09.07.1997).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r.
o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegó∏owy zakres, format i sposób zbierania
danych rachunkowych niezb´dnych do wyko-
nania sprawozdania z gospodarstwa rolnego
okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia
nr 1837/2001/WE z dnia 10 wrzeÊnia 2001 r.
zmieniajàcego rozporzàdzenie nr 2237/77/EWG
w sprawie deklaracji podatkowej rolnika
(Dz. Urz. WE L 255 z 24.09.2001)32).”;

2) w art. 5 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do umów dotyczàcych zadaƒ okreÊlonych
w przepisach rozporzàdzenia nr 79/65/EWG
z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiajàcego sieç
zbierania danych rachunkowych o dochodach
z dzia∏alnoÊci gospodarczej gospodarstw rol-
nych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
(Dz. Urz. EWG P 109 z 23.06.1965)32), nie stosu-
je si´ przepisów ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz przepisów ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych.”.
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30) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7,
poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz
z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz. 574,
Nr 70, poz. 632, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880. 

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

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632. 

32) Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszym przepisie, z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.



Art. 42. W ustawie z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o szkolnictwie wy˝szym, ustawy o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych, ustawy o transporcie ko-
lejowym i ustawy o us∏ugach turystycznych oraz usta-
wy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy — Pra-
wo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej — w zwiàzku z dostosowaniem
do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1314
oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924) w art. 1 w pkt 2,
w art. 33a w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) pracownicy migrujàcy, b´dàcy obywatelami paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je˝eli sà
lub byli zatrudnieni w Polsce, a tak˝e cz∏onkowie
ich rodzin, o ile zamieszkujà na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

3) obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
i cz∏onkowie ich rodzin, posiadajàcy Êrodki finan-
sowe niezb´dne na pokrycie kosztów utrzymania
podczas studiów, przy czym osobom tym nie
przys∏uguje prawo do stypendium socjalnego.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 891) do tytu∏u ustawy dodaje si´
odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 98/27/WE z dnia
19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania
szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów
konsumentów (Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oÊwiaty (Dz. U. Nr 122,
poz. 1320) w art. 1 w pkt 5, w art. 94a w ust. 2 pkt 1
otrzymuje brzmienie:

„1) pracownicy migrujàcy, b´dàcy obywatelami paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je˝eli sà
lub byli zatrudnieni w Polsce, a tak˝e cz∏onkowie
ich rodzin, o ile zamieszkujà na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,”.

Art. 45. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o do-
zorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzji zezwalajàcej, o której mowa w art. 14
ust. 4, nie wydaje si´ dla urzàdzeƒ obj´tych do-
zorem technicznym uproszczonym lub ozna-
czonych przez wytwarzajàcego znakiem dozo-
ru technicznego.”;

2) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. Przepisów art. 8 ust. 1—3, art. 9, art. 13
ust. 1 pkt 4 oraz art. 20 nie stosuje si´ do
urzàdzeƒ technicznych:

1) zgodnie z prawem wyprodukowa-
nych lub dopuszczonych do obrotu
w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej albo w Republice Turcji,

2) zgodnie z prawem wyprodukowa-
nych w paƒstwie cz∏onkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) b´dàcym stronà umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝e-
gludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43,
z póên. zm.33)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 76/135/EWG z dnia 20 stycznia
1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania
Êwiadectw zdolnoÊci ˝eglugowej statków ˝e-
glugi Êródlàdowej (Dz. Urz. WE L 21
z 29.01.1976),

2) dyrektywy 80/1119/EWG z dnia 17 listopada
1980 r. w sprawie sprawozdaƒ statystycz-
nych dotyczàcych przewozu rzeczy po wod-
nych drogach Êródlàdowych (Dz. Urz. WE
L 339 z 15.12.1980 ze zm.),

3) dyrektywy 82/714/EWG z dnia 4 paêdziernika
1982 r. ustanawiajàcej wymagania technicz-
ne dla statków ˝eglugi Êródlàdowej (Dz. Urz.
WE L 301 z 28.10.1982),

4) dyrektywy 87/540/EWG z dnia 9 listopada
1987 r. w sprawie dost´pu do zawodu prze-
woênika towarów drogà wodnà w transpor-
cie krajowym i mi´dzynarodowym i wzajem-
nego uznawania dyplomów, Êwiadectw i in-
nych dokumentów potwierdzajàcych posia-
danie kwalifikacji dla tego zawodu (Dz. Urz.
WE L 322 z 12.11.1987),

5) dyrektywy 91/672/EWG z dnia 16 grudnia
1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania
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33) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672,
z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
i Nr 93, poz. 895. 



krajowych patentów ˝eglarskich uprawniajà-
cych do przewozu rzeczy i osób ˝eglugà
Êródlàdowà (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991),

6) dyrektywy 96/35/EWG z dnia 3 czerwca
1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji
zawodowych doradców do spraw bezpie-
czeƒstwa w transporcie drogowym, kolejo-
wym i ˝egludze Êródlàdowej towarów nie-
bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145
z 19.06.1996),

7) dyrektywy 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r.
w sprawie harmonizacji warunków uzyski-
wania krajowych patentów kapitanów ∏odzi
do celów przewozu rzeczy towarów i pasa˝e-
rów Êródlàdowymi wodnymi drogami we
Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996),

8) dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia
2000 r. w sprawie minimalnych wymogów
egzaminacyjnych dla doradców do spraw
bezpieczeƒstwa w drogowym, kolejowym
i Êródlàdowym transporcie rzeczy niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) po art. 41 dodaje si´ art. 41a—41i w brzmieniu:

„Art. 41a. Przewoênik, o którym mowa w art. 17,
wykonujàcy przewóz materia∏ów nie-
bezpiecznych lub zwiàzany z tym prze-
wozem za∏adunek lub roz∏adunek, obo-
wiàzany jest, na swój koszt do wyzna-
czenia osoby nadzorujàcej i odpowie-
dzialnej za te czynnoÊci, zwanej dalej
„doradcà”.

Art. 41b. Do zadaƒ doradcy nale˝y w szczególno-
Êci:

1) nadzór nad przestrzeganiem prawa
w zakresie przewozu materia∏ów nie-
bezpiecznych;

2) doradztwo w zakresie przewozu ma-
teria∏ów niebezpiecznych;

3) sporzàdzanie rocznego sprawozdania
z dzia∏alnoÊci przewoênika, o którym
mowa w art. 41a, w zakresie przewo-
zu materia∏ów niebezpiecznych oraz
czynnoÊci z tym zwiàzanych, zwane-
go dalej „rocznym sprawozdaniem”;

4) sporzàdzanie raportów dotyczàcych
wypadków, awarii lub powa˝nych na-
ruszeƒ przepisów przy przewozie ma-
teria∏ów niebezpiecznych dla prze-
woênika, o którym mowa w art. 41a,
w∏aÊciwego terytorialnie ze wzgl´du
na miejsce zdarzenia dyrektora urz´-
du ˝eglugi Êródlàdowej oraz innych

jednostek prowadzàcych post´powa-
nie. 

Art. 41c. 1. Doradcà mo˝e byç osoba, która:

1) ukoƒczy∏a 21 lat;

2) posiada co najmniej wykszta∏cenie
Êrednie; 

3) nie by∏a karana za przest´pstwo
umyÊlne;

4) posiada Êwiadectwo doradcy do
spraw bezpieczeƒstwa przewozu
materia∏ów niebezpiecznych, zwa-
ne dalej „Êwiadectwem doradcy”.

2. Âwiadectwo doradcy po raz pierwszy
uzyskuje osoba, która:

1) spe∏nia wymagania okreÊlone
w ust. 1 pkt 1—3; 

2) ukoƒczy∏a kurs poczàtkowy dla do-
radców, obejmujàcy szkolenie
w zakresie zagro˝eƒ zwiàzanych
z przewozem materia∏ów niebez-
piecznych oraz przepisów obowià-
zujàcych w tym zakresie, zwany
dalej „kursem poczàtkowym”;

3) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym
egzamin przed komisjà, o której
mowa w art. 36 ust. 2. 

Art. 41d. 1. Egzamin, o którym mowa
w art. 41c ust. 2 pkt 3, obejmuje
sprawdzenie znajomoÊci zagadnieƒ
zwiàzanych z przewozem materia∏ów
niebezpiecznych, w zakresie: 

1) przepisów dotyczàcych przewozu
materia∏ów niebezpiecznych,
w tym postanowieƒ umów mi´-
dzynarodowych;

2) nast´pstw wypadków zwiàzanych
z przewozem materia∏ów niebez-
piecznych oraz ich g∏ównych przy-
czyn;

3) zapobiegania wypadkom oraz za-
gro˝eniom przy przewozie mate-
ria∏ów niebezpiecznych z zakresu
ratownictwa i ochrony przeciwpo-
˝arowej;

4) klasyfikacji towarów niebezpiecz-
nych;

5) wymagaƒ w stosunku do opako-
waƒ, cystern, kontenerów i innych
urzàdzeƒ majàcych zastosowanie
przy przewozie materia∏ów niebez-
piecznych;

6) metod za∏adunku i rozmieszczania
∏adunku na statku;

7) prowadzenia wymaganej doku-
mentacji dotyczàcej przewozu ma-
teria∏ów niebezpiecznych;
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8) zasad szkolenia osób zatrudnio-
nych przy przewozie materia∏ów
niebezpiecznych. 

2. Za przeprowadzenie egzaminu, o któ-
rym mowa w art. 41c ust. 2 pkt 3, po-
bierana jest op∏ata wnoszona przez
zainteresowanà osob´ lub podmiot
kierujàcy na egzamin. 

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) zakres kursu oraz zakres i form´
egzaminu dla kandydatów na do-
radców i dla doradców; 

2) wysokoÊç op∏aty, o której mowa
w ust. 2, i tryb jej pobierania;

3) wzór Êwiadectwa doradcy, majàc
na uwadze obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europej-
skiej.

Art. 41e. 1. Dyrektor, w∏aÊciwego terytorialnie
urz´du ˝eglugi Êródlàdowej, na wnio-
sek osoby zainteresowanej, wydaje
Êwiadectwo doradcy na okres 5 lat.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
do∏àcza si´:

1) kopi´ dokumentu potwierdzajàce-
go ukoƒczenie 21 lat;

2) kopi´ dokumentu potwierdzajàce-
go wymagane wykszta∏cenie;

3) zaÊwiadczenie z Krajowego Reje-
stru Karnego o niekaralnoÊci za
przest´pstwo pope∏nione umyÊl-
nie, wystawione nie wczeÊniej ni˝
6 miesi´cy przed dniem z∏o˝enia
wniosku;

4) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu
poczàtkowego;

5) zaÊwiadczenie o z∏o˝eniu egzami-
nu z wynikiem pozytywnym.

3. Âwiadectwa doradców do spraw bez-
pieczeƒstwa przewozu materia∏ów
niebezpiecznych wydane przez w∏a-
Êciwe w∏adze innych paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej sà uzna-
wane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 41f. 1. Dyrektor, w∏aÊciwego terytorialnie
urz´du ˝eglugi Êródlàdowej, przed∏u-
˝a wa˝noÊç Êwiadectwa doradcy na
okres kolejnych 5 lat, je˝eli doradca:

1) nie przesta∏ spe∏niaç wymagaƒ,
o których mowa w art. 41c ust. 1
pkt 3;

2) ukoƒczy∏ w roku poprzedzajàcym
termin up∏ywu wa˝noÊci Êwiadec-
twa doradcy kurs doskonalàcy dla
doradców, obejmujàcy szkolenie
w zakresie zagro˝eƒ zwiàzanych
z przewozem materia∏ów niebez-
piecznych oraz przepisów obowià-
zujàcych w tym zakresie, zwany
dalej „kursem doskonalàcym”;

3) z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym eg-
zamin, o którym mowa w art. 41c
ust. 2 pkt 3.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
do∏àcza si´:

1) zaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 41e ust. 2 pkt 3;

2) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu
doskonalàcego;

3) Êwiadectwo doradcy. 

Art. 41g. 1. Dyrektor, w∏aÊciwego terytorialnie
urz´du ˝eglugi Êródlàdowej cofa,
Êwiadectwo doradcy, je˝eli doradca:

1) przesta∏ spe∏niaç wymagania,
o których mowa w art. 41c ust. 1
pkt 3;

2) naruszy∏ przepisy ustawy w zakre-
sie przewozu materia∏ów niebez-
piecznych.

2. Osoba, wobec której zosta∏a wydana
decyzja, o której mowa w ust. 1, mo-
˝e ubiegaç si´ o ponowne uzyskanie
Êwiadectwa doradcy po up∏ywie
trzech lat od dnia, w którym decyzja
w tej sprawie sta∏a si´ ostateczna.

Art. 41h. Dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej
prowadzi ewidencj´ doradców, zawie-
rajàcà nast´pujàce dane: 

1) imi´ i nazwisko;

2) adres i miejsce zamieszkania;

3) dat´ wydania i numer Êwiadectwa
doradcy;

4) dat´ przed∏u˝enia Êwiadectwa do-
radcy;

5) dat´ cofni´cia Êwiadectwa dorad-
cy. 

Art. 41i. 1. Przepisy art. 41a—41h nie majà zasto-
sowania do przewoêników, których
dzia∏alnoÊç g∏ówna lub drugorz´dna
nie polega na transporcie, za∏adunku
lub roz∏adunku materia∏ów niebez-
piecznych, lecz którzy:

1) okazjonalnie zajmujà si´ transpor-
tem krajowym albo,
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2) stwarzajà niewielkie niebezpie-
czeƒstwo lub ryzyko zanieczysz-
czenia Êrodowiska.

2. Statki ˝eglugi Êródlàdowej mogà
przewoziç materia∏y niebezpieczne
na wodach morskich, zgodnie z prze-
pisami kodeksu IMDG.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên. zm.34)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 89/396/EWG z dnia 14 czerwca
1989 r. w sprawie wskazówek lub oznako-
waƒ identyfikacyjnych partii towaru, do któ-
rych nale˝y dany Êrodek spo˝ywczy (Dz. Urz.
WE L 186 z 30.06.1989), 

2) dyrektywy 89/397/EWG z dnia 14 czerwca
1989 r. w sprawie urz´dowej kontroli Êrod-
ków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 186
z 30.06.1989),

3) dyrektywy 91/238/EWG z dnia 22 kwietnia
1991 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/396/EWG
w sprawie wskazówek lub oznakowaƒ iden-
tyfikacyjnych towaru do którego nale˝y dany
Êrodek spo˝ywczy (Dz. Urz. WE L 107
z 27.04.1991),

4) dyrektywy 92/11/EWG z dnia 3 marca 1992 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 89/396/EWG w spra-
wie wskazówek lub oznakowaƒ identyfika-
cyjnych partii towaru do której nale˝y dany
Êrodek spo˝ywczy (Dz. Urz. WE L 65
z 11.03.1992), 

5) dyrektywy 2000/13/WE z dnia 20 marca
2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich w zakresie etykieto-
wania, prezentacji i reklamy Êrodków spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000,
z póên. zm.).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 3: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ˝ywnoÊç (Êrodek spo˝ywczy) — ka˝dà sub-
stancj´ lub produkt w rozumieniu art. 2 roz-

porzàdzenia nr 178/2002/WE z dnia 28 stycz-
nia 2002 r. ustalajàcego ogólne zasady i wy-
magania prawa ˝ywnoÊciowego, ustana-
wiajàce Europejski Urzàd do Spraw Bezpie-
czeƒstwa ˚ywnoÊci oraz ustanawiajàce pro-
cedury w sprawie bezpieczeƒstwa ˝ywno-
Êciowego (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002),”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) obrót — czynnoÊci w rozumieniu art. 3 pkt 9
rozporzàdzenia nr 178/2002/WE z dnia
28 stycznia 2002 r. ustalajàcego ogólne za-
sady i wymagania prawa ˝ywnoÊciowego,
ustanawiajàce Europejski Urzàd do Spraw
Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci oraz ustanawiajà-
ce procedury w sprawie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊciowego (Dz. Urz. WE L 31
z 01.02.2002),”;

3) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Artyku∏y rolno-spo˝ywcze charakteryzujàce
si´ specyficznymi cechami jakoÊci handlo-
wej lub wymaganiami jakoÊci handlowej,
w szczególnoÊci w zakresie sposobu pro-
dukcji, sk∏adu lub w∏aÊciwoÊci organolep-
tycznych, mogà byç oznakowane znakiem
jakoÊci.”,

b) dodaje si´ ust. 9—11 w brzmieniu:

„9. Za dokonanie oceny wniosków o rejestracj´
Êwiadectw dla artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych o szczególnym charakterze oraz za ich
przekazanie do Komisji Europejskiej pobiera
si´ op∏at´.

10. Dowód wniesienia op∏aty do∏àcza si´ do
wniosku o rejestracj´ Êwiadectw dla artyku-
∏ów rolno-spo˝ywczych o szczególnym cha-
rakterze.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawk´
op∏aty za dokonanie oceny wniosku o reje-
stracj´ Êwiadectwa dla artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych o szczególnym charakterze oraz za
jego przekazanie do Komisji Europejskiej,
majàc na wzgl´dzie rzeczywiste koszty po-
noszone przy dokonywaniu oceny oraz prze-
kazywaniu wniosków.”;

4) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku-
∏ów Rolno-Spo˝ywczych sprawuje
nadzór w zakresie jakoÊci handlowej
okreÊlonej przepisami Unii Europej-
skiej odnoszàcymi si´ do: 

1) mi´sa drobiowego,

2) jaj, 

3) tusz wieprzowych, 

4) tusz wo∏owych, 

5) tusz innych zwierzàt.
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2. Jako laboratorium referencyjne w ro-
zumieniu przepisów Unii Europej-
skiej odnoszàcych si´ do mi´sa dro-
biowego ustanawia si´ Centralne La-
boratorium G∏ównego Inspektoratu
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych og∏osi, w drodze obwieszcze-
nia, wykaz przepisów Unii Europej-
skiej, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

5) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Kto: 

1) utrudnia organowi Inspekcji prze-
prowadzanie kontroli jakoÊci handlo-
wej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych al-
bo kontroli sk∏adowania lub trans-
portowania tych artyku∏ów, 

2) wprowadza do obrotu artyku∏y rol-
no-spo˝ywcze nieodpowiadajàce ja-
koÊci handlowej wynikajàcej z prze-
pisów o jakoÊci handlowej oraz de-
klarowanej przez producenta lub
wprowadzajàcego do obrotu,

3) stosuje do oceny lub ustalenia klas
jakoÊci artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych urzàdzenia, które nie uzyska∏y
pozytywnej opinii w∏aÊciwej jednost-
ki,

4) sk∏aduje lub transportuje artyku∏y
rolno-spo˝ywcze w sposób nieza-
pewniajàcy utrzymania ich w∏aÊci-
wej jakoÊci handlowej,

5) nie zg∏asza wojewódzkiemu inspek-
torowi podj´cia lub zaprzestania
dzia∏alnoÊci w zakresie produkcji,
sk∏adowania, konfekcjonowania lub
obrotu artyku∏ami rolno-spo˝ywczy-
mi, okreÊlonej w art. 12

— podlega karze grzywny. 

2. Kto: 

1) dostarcza jaja do odbiorców innych
ni˝ okreÊleni w art. 4 rozporzàdzenia
nr 1907/90/EWG z dnia 26 czerw-
ca 1990 r. w sprawie niektórych
norm handlowych w odniesieniu do
jaj (Dz. Urz. WE L 173 z 6.07.1990),

2) miesza jaja kurze z jajami innych ga-
tunków drobiu, 

3) nie prowadzi rejestru dostawców jaj
albo prowadzi go niezgodnie z prze-
pisami art. 5 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1907/90/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. w sprawie niektórych norm
handlowych w odniesieniu do jaj
(Dz. Urz. WE L 173 z 6.07.1990)

— podlega karze grzywny.

3. Kto:

1) prowadzàc zak∏ad pakowania:

a) nie dokonuje klasyfikacji, pakowa-
nia i znakowania jaj albo dokonu-
je tych czynnoÊci niezgodnie
z przepisami art. 2 rozporzàdzenia
nr 2295/2003/WE z 23 grudnia
2003 r. wprowadzajàcego szcze-
gó∏owe zasady wdro˝enia rozpo-
rzàdzenia nr 1907/90/EWG w spra-
wie niektórych norm handlowych
w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE
L 340 z 24.12.2003),

b) nie prowadzi lub nie przechowuje
oddzielnej ewidencji albo prowa-
dzi lub przechowuje jà niezgodnie
z przepisami art. 26 rozporzàdze-
nia nr 2295/2003/WE z 23 grudnia
2003 r. wprowadzajàcego szcze-
gó∏owe zasady wdro˝enia rozpo-
rzàdzenia nr 1907/90/EWG w spra-
wie niektórych norm handlowych
w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. WE
L 340 z 24.12.2003),

2) nie znakuje jaj w terminie albo zna-
kuje je niezgodnie z przepisami art. 8
rozporzàdzenia nr 2295/2003/WE
z 23 grudnia 2003 r. wprowadzajàce-
go szczegó∏owe zasady wdro˝enia
rozporzàdzenia nr 1907/90/EWG
w sprawie niektórych norm handlo-
wych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz.
WE L 340 z 24.12.2003),

3) b´dàc producentem nie prowadzi lub
nie przechowuje dokumentacji albo
prowadzi lub przechowuje jà niezgod-
nie z art. 25 rozporzàdzenia
nr 2295/2003/WE z 23 grudnia 2003 r.
wprowadzajàcego szczegó∏owe zasa-
dy wdro˝enia rozporzàdzenia
nr 1907/90/EWG w sprawie niektórych
norm handlowych w odniesieniu do
jaj (Dz. Urz. WE L 340 z 24.12.2003),

4) prowadzàc punkt odbioru lub b´dàc
hurtownikiem nie prowadzi lub nie
przechowuje dokumentacji albo pro-
wadzi lub przechowuje jà nie-
zgodnie z art. 27 rozporzàdzenia
nr 2295/2003/WE z 23 grudnia 2003 r.
wprowadzajàcego szczegó∏owe za-
sady wdro˝enia rozporzàdzenia
nr 1907/90/EWG w sprawie niektórych
norm handlowych w odniesieniu do
jaj (Dz. Urz. WE L 340 z 24.12.2003)

— podlega karze grzywny.

4. Kto:

1) prowadzàc rzeêni´:

a) nie prowadzi lub nie przechowuje
dokumentacji albo prowadzi lub
przechowuje jà niezgodnie z prze-
pisami art. 11 ust. 1 rozporzàdze-
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nia nr 1538/91/EWG z dnia
5 czerwca 1991 r. wprowadzajàce-
go szczegó∏owe przepisy wyko-
nawcze do rozporzàdzenia
nr 1906/90/EWG w sprawie nie-
których norm handlowych w od-
niesieniu do drobiu (Dz. Urz. WE
L 143 z 7.06.1991),

b) nie prowadzi systematycznej kon-
troli zawartoÊci wody wch∏oni´tej
albo prowadzi jà niezgodnie
z przepisami art. 14a ust. 3 rozpo-
rzàdzenia nr 1538/91/EWG z dnia
5 czerwca 1991 r. wprowadzajàce-
go szczegó∏owe przepisy wyko-
nawcze do rozporzàdzenia
nr 1906/90/EWG w sprawie niektó-
rych norm handlowych w odnie-
sieniu do drobiu lub nie podej-
mu je czynnoÊci okreÊlonych
w art. 14a ust. 3 tego rozporzàdze-
nia (Dz. Urz. WE L 143 z 7.06.1991),

2) b´dàc producentem nie prowadzi
lub nie przechowuje dokumentacji
albo prowadzi lub przechowuje jà
niezgodnie z przepisami art. 11 ust. 2
rozporzàdzenia nr 1538/91/EWG
z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadza-
jàcego szczegó∏owe przepisy wyko-
nawcze do rozporzàdzenia
nr 1906/90/EWG w sprawie niektó-
rych norm handlowych w odniesie-
niu do drobiu (Dz. Urz. WE L 143
z 7.06.1991),

3) b´dàc producentem pasz lub do-
stawcà pasz nie prowadzi lub nie
przechowuje dokumentacji albo pro-
wadzi lub przechowuje jà niezgodnie
z przepisami art. 11 ust. 2a rozporzà-
dzenia nr 1538/91/EWG z dnia
5 czerwca 1991 r. wprowadzajàcego
szczegó∏owe przepisy wykonawcze
do rozporzàdzenia nr 1906/90/EWG
w sprawie niektórych norm handlo-
wych w odniesieniu do drobiu
(Dz. Urz. WE L 143 z 7.06.1991),

4) prowadzàc zak∏ad wyl´gowy nie pro-
wadzi lub nie przechowuje doku-
mentacji albo prowadzi lub przecho-
wuje jà niezgodnie z przepisami
art. 11 ust. 2b rozporzàdzenia
nr 1538/91/EWG z dnia 5 czerwca
1991 r. wprowadzajàcego szczegó∏o-
we przepisy wykonawcze do rozpo-
rzàdzenia nr 1906/90/EWG w sprawie
niektórych norm handlowych w od-
niesieniu do drobiu (Dz. Urz. WE
L 143 z 7.06.1991), 

5) prowadzàc rzeêni´ nie wykonuje
czynnoÊci, o których mowa
w art. 14a ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1538/91/EWG z dnia 5 czerwca

1991 r. wprowadzajàcego szczegó∏o-
we przepisy wykonawcze do rozpo-
rzàdzenia nr 1906/90/EWG w sprawie
niektórych norm handlowych w od-
niesieniu do drobiu (Dz. Urz. WE
L 143 z 7.06.1991) 

— podlega karze grzywny.

5. Orzekanie o czyny, okreÊlone 
w ust. 1—4 nast´puje w trybie przepi-
sów Kodeksu post´powania w spra-
wach o wykroczenia.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.35)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 67/548/EWG z dnia 27 czerwca
1967 r. w sprawie zbli˝enia przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyj-
nych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pako-
wania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.08.1967), 

2) dyrektywy 73/146/EWG z dnia 21 maja
1973 r. zmieniajàcej dyrektyw´ z dnia
27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli˝enia prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 167 z 25.06.1973), 

3) dyrektywy 75/409/EWG z dnia 24 czerwca
1975 r. zmieniajàcej po raz piàty dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 183 z 14.07.1975), 

4) dyrektywy 76/907/EWG z dnia 14 lipca 1976 r.
dostosowujàcej do post´pu technicznego
dyrektyw´ z dnia 27 czerwca 1967 r. w spra-
wie zbli˝enia przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych odnoszàcych
si´ do klasyfikacji, pakowania i etykietowa-
nia substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE
L 360 z 30.12.1976), 

5) dyrektywy 79/370/EWG z dnia 30 stycznia
1979 r. w sprawie drugiego dostosowania do
post´pu technicznego dyrektywy
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
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kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 88 z 07.04.1979), 

6) dyrektywy 79/831/EWG z dnia 19 wrzeÊnia
1979 r. zmieniajàcej po raz szósty dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 259 z 15.10.1979), 

7) dyrektywy 81/957/EWG z dnia 23 paêdzierni-
ka 1981 r. dostosowujàcej po raz trzeci do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 351 z 07.12.1981),

8) dyrektywy 82/232/EWG z dnia 25 marca
1982 r. dostosowujàcej po raz czwarty do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 106 z 21.04.1982),

9) dyrektywy 83/467/EWG z dnia 29 lipca 1983 r.
dostosowujàcej do post´pu technicznego po
raz piàty dyrektyw´ 67/548/EWG w sprawie
zbli˝enia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych odnoszàcych si´
do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE
L 257 z 16.09.1983),

10) dyrektywy 84/449/EWG z dnia 25 kwietnia
1984 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego po raz szósty dyrektyw´ 67/548/EWG
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania substancji niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 251 z 19.09.1984),

11) siódmej dyrektywy 86/431/EWG z dnia
24 czerwca 1986 r. dostosowujàcej do post´-
pu technicznego dyrektyw´ 67/548/EWG
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania substancji niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 247 z 01.09.1986),

12) dyrektywy 87/18/EWG z dnia 18 grudnia
1986 r. w sprawie harmonizacji przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do stosowania za-
sad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz wery-
fikacji jej stosowania na potrzeby badaƒ sub-
stancji chemicznych (Dz. Urz. WE L 15
z 17.01.1987),

13) dyrektywy 87/432/EWG z dnia 3 sierpnia
1987 r. w sprawie ósmego dostosowania do
post´pu technicznego dyrektywy
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów

ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 239 z 21.08.1987),

14) dyrektywy 88/302/EWG z dnia 18 listopada
1987 r. dostosowujàcej po raz dziewiàty do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 133 z 30.05.1988),

15) dyrektywy 88/320/EWG z dnia 9 czerwca
1988 r. w sprawie kontroli i weryfikacji do-
brej praktyki laboratoryjnej (DPL) (Dz. Urz.
WE L 145 z 11.06.1988),

16) dyrektywy 88/490/EWG z dnia 22 lipca 1988 r.
w sprawie dziesiàtego dostosowania do po-
st´pu technicznego dyrektywy 67/548/EWG
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania substancji niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 259 z 19.09.1988),

17) dyrektywy 90/517/EWG z dnia 9 paêdziernika
1990 r. po raz jedenasty dostosowujàcej do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 287 z 19.10.1990),

18) dyrektywy 91/325/EWG z dnia 1 marca
1991 r. dostosowujàcej po raz dwunasty do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r.
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania substancji niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 180 z 08.07.1991),

19) dyrektywy 91/155/EWG z dnia 5 marca
1991 r. okreÊlajàcej i ustanawiajàcej szczegó-
∏owe uzgodnienia dotyczàce systemu szcze-
gólnych informacji o preparatach niebez-
piecznych w zwiàzku z wykonaniem art. 10
dyrektywy 88/379/EWG (Dz. Urz. WE L 76
z 22.03.1991), 

20) dyrektywy 91/326/EWG z dnia 5 marca
1991 r. dostosowujàcej po raz trzynasty do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r.
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania substancji niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 180 z 08.07.1991),

21) dyrektywy 91/410/EWG z dnia 22 lipca 1991 r.
po raz czternasty dostosowujàcej do post´-
pu technicznego dyrektyw´ 67/548/EWG
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w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji, pakowania i ety-
kietowania substancji niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 228 z 17.08.1991),

22) dyrektywy 91/632/EWG z dnia 28 paêdzierni-
ka 1991 r. dostosowujàcej do post´pu tech-
nicznego po raz pi´tnasty dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 338 z 10.12.1991),

23) dyrektywy 92/32/EWG z dnia 30 kwietnia
1992 r. zmieniajàcej po raz siódmy dyrekty-
w´ 67/548/EWG w sprawie zbli˝ania przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji nie-
bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 154 z
05.06.1992),

24) dyrektywy 92/37/EWG z dnia 30 kwietnia
1992 r. po raz szesnasty dostosowujàcej do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 154 z 05.06.1992),

25) dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ
dotyczàcych znaków bezpieczeƒstwa i/lub
zdrowia w miejscu pracy (dziewiàta dyrekty-
wa szczegó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245
z 26.08.1992) (dyrektywa transponowana
cz´Êciowo — za∏àczniki II III w zakresie w za-
kresie dotyczàcym chemikaliów),

26) dyrektywy 92/69/EWG z dnia 31 lipca 1992 r.
dostosowujàcej po raz siedemnasty do po-
st´pu technicznego dyrektyw´ 67/548/EWG
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji i etykietowania
substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE
L 383 z 29.12.1992),

27) dyrektywy 93/21/EWG z dnia 27 kwietnia
1993 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego po raz osiemnasty dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 110 z 04.05.1993),

28) dyrektywy 93/67/EWG z dnia 20 lipca 1993 r.
ustanawiajàcej zasady oceny ryzyka dla cz∏o-
wieka i Êrodowiska naturalnego ze strony
substancji notyfikowanych zgodnie z dyrek-
tywà 67/548/EWG (Dz. Urz. WE L 227
z 08.09.1993),

29) dyrektywy 93/72/EWG z dnia 1 wrzeÊnia
1993 r. dostosowujàcej po raz dziewi´tnasty
do post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 258 z 16.10.1993),

30) dyrektywy 93/101/WE z dnia 11 listopada
1993 r. dostosowujàcej po raz dwudziesty
dyrektyw´ 67/548/EWG w sprawie zbli˝enia
przepisów ustawowych, wykonawczych i ad-
ministracyjnych odnoszàcych si´ do klasyfi-
kacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych do post´pu technicznego
(Dz. Urz. WE L 13 z 15.01.1994),

31) dyrektywy 93/105/WE z dnia 25 listopada
1993 r. ustanawiajàcej za∏àcznik VII D, zawie-
rajàcy informacje wymagane w dokumenta-
cji technicznej okreÊlonej w art. 12 siódmej
zmiany do dyrektywy 67/548/EWG (Dz. Urz.
WE L 294 z 30.11.1993), 

32) dyrektywy 93/112/WE z dnia 10 grudnia
1993 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/155/EWG
okreÊlajàcà i ustanawiajàcà szczegó∏owe
uzgodnienia dotyczàce systemu szczegól-
nych informacji o preparatach niebezpiecz-
nych w zwiàzku z wykonaniem art. 10 dyrek-
tywy 88/379/EWG (Dz. Urz. WE L 314
z 16.12.1993),

33) dyrektywy 94/69/WE z dnia 19 grudnia
1994 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego po raz dwudziesty pierwszy dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych Tom I i Tom II (Za∏àcznik I: Nr od
006-001-00-2 do 650-015-00-7 i Za∏àcznik II:
Nr od 006-076-00-1 do 649-174-00-5)
(Dz. Urz. WE L 381 z 31.12.1994),

34) dyrektywy 96/54/WE z dnia 30 lipca 1996 r.
dostosowujàcej po raz dwudziesty drugi do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝ania przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 248 z 30.09.1996),

35) dyrektywy 97/69/WE z dnia 5 grudnia 1997 r.
dostosowujàcej po raz dwudziesty trzeci do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 343 z 13.12.1997),

36) dyrektywy 98/73/WE z dnia 18 wrzeÊnia
1998 r. dostosowujàcej po raz dwudziesty
czwarty do post´pu technicznego dyrektyw´
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67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania substancji nie-
bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 305
z 16.11.1998),

37) dyrektywy 98/98/WE z dnia 15 grudnia
1998 r. dostosowujàcej po raz dwudziesty
piàty do post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝ania przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.1998),

38) dyrektywy 99/11/WE z dnia 8 marca 1999 r.
dostosowujàcej do post´pu technicznego za-
sady dobrej praktyki laboratoryjnej, okreÊlo-
ne w dyrektywie 87/18/EWG w sprawie har-
monizacji przepisów ustawowych, wyko-
nawczych i administracyjnych odnoszàcych
si´ do stosowania zasad dobrej praktyki la-
boratoryjnej i weryfikacji jej stosowania na
potrzeby badaƒ substancji chemicznych
(Dz. Urz. WE L 77 z 23.03.1999),

39) dyrektywy 1999/12/WE z dnia 8 marca 1999 r.
dostosowujàcej po raz drugi do post´pu
technicznego Za∏àcznik do dyrektywy
88/320/EWG w sprawie kontroli i weryfikacji
dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (Dz. Urz.
WE L 77 z 23.03.1999),

40) dyrektywy 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r.
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do klasyfika-
cji, pakowania i etykietowania preparatów
niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200
z 30.07.1999, z póên. zm.),

41) dyrektywy 2000/21/WE z dnia 25 kwietnia
2000 r. dotyczàcej wykazu legislacji wspólno-
towej, okreÊlonej w art. 13 ust. 1 tiret piàte
dyrektywy 67/548/EWG (Dz. Urz. WE L 103
z 28.04.2000),

42) dyrektywy 2000/33/WE z dnia 25 kwietnia
2000 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego po raz dwudziesty siódmy dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 136 z 08.06.2000),

43) dyrektywy 2000/32/WE z dnia 19 maja 2000 r.
dostosowujàcej po raz dwudziesty szósty do
post´pu technicznego dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych odnoszàcych si´ do klasyfikacji, pa-
kowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz. Urz. WE L 136 z 08.06.2000),

44) dyrektywy 2001/58/WE z dnia 27 lipca 2001 r.
zmieniajàcej po raz drugi dyrektyw´

91/155/EWG okreÊlajàcà i ustanawiajàcà
szczegó∏owe uzgodnienia dotyczàce syste-
mu szczególnych informacji o preparatach
niebezpiecznych w zwiàzku z wykonaniem
art. 14 dyrektywy 99/45/WE oraz odnoszàca
si´ do substancji niebezpiecznych w zwiàzku
z wykonaniem art. 27 dyrektywy
67/548/EWG (karty charakterystyki) (Dz. Urz.
WE L 212 z 07.08.2001),

45) dyrektywy 2001/59/WE z dnia 6 sierpnia
2001 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego po raz dwudziesty ósmy dyrektyw´
67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych dotyczàcych klasyfikacji, pakowania
i etykietowania substancji niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 225 z 21.08.2001),

46) dyrektywy 2001/60/WE z dnia 7 sierpnia
2001 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego dyrektyw´ 1999/45/WE w sprawie zbli-
˝enia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych paƒstw cz∏onkow-
skich odnoszàcych si´ klasyfikacji, pakowa-
nia i etykietowania preparatów niebezpiecz-
nych (Dz. Urz. WE L 226 z 22.08.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) substancji i preparatów chemicznych w posta-
ci gotowych produktów przeznaczonych dla
koƒcowego u˝ytkownika b´dàcych:

a) produktami leczniczymi, w rozumieniu prze-
pisów prawa farmaceutycznego,

b) Êrodkami spo˝ywczymi, w rozumieniu prze-
pisów o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci
i ˝ywienia,

c) Êrodkami ˝ywienia zwierzàt w rozumieniu
przepisów o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt,

d) Êrodkami ochrony roÊlin i substancji aktyw-
nych Êrodków ochrony roÊlin w rozumieniu
przepisów o ochronie roÊlin, z wyjàtkiem
klasyfikacji tych Êrodków pod wzgl´dem
stwarzania przez nie zagro˝eƒ dla zdrowia
cz∏owieka lub dla Êrodowiska, badaƒ ich
w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych, toksyczno-
Êci i ekotoksycznoÊci oraz ich oznakowania
i opakowania,

e) kosmetykami, w rozumieniu przepisów
o kosmetykach,

f) amunicjà w rozumieniu przepisów o broni
i amunicji,

g) wyrobami medycznymi inwazyjnymi, w ro-
zumieniu przepisów o wyrobach medycz-
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nych, lub wyrobami medycznymi przezna-
czonymi do stosowania w bezpoÊrednim
kontakcie z cia∏em cz∏owieka, je˝eli przepisy
o wyrobach medycznych okreÊlajà ich kla-
syfikacj´ i oznakowanie zapewniajàce taki
sam poziom poinformowania i ochrony
cz∏owieka i Êrodowiska, jak przepisy usta-
wy,

h) nawozami, w rozumieniu przepisów o na-
wozach i nawo˝eniu, w zakresie regulowa-
nym tymi przepisami 

o ile przepisy szczególne nie stanowià ina-
czej.”;

3) w art. 11 w ust. 1 po pkt 4a dodaje si´ pkt 4b
w brzmieniu:

„4b) wspó∏praca z paƒstwami cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej oraz z Komisjà Europejskà jako
w∏aÊciwy urzàd wyznaczony do wykonywania
zadaƒ administracyjnych okreÊlonych w prze-
pisach Unii Europejskiej dotyczàcych ekspor-
tu i importu niebezpiecznych chemikaliów;”;

4) w art. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw
gospodarki, pracy oraz Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób dokonywa-
nia oceny ryzyka dla zdrowia cz∏owieka i dla
Êrodowiska, stwarzanego przez substancje no-
we, majàc na wzgl´dzie zapewnienie odpo-
wiedniego poziomu ochrony zdrowia cz∏owie-
ka i Êrodowiska.”;

5) w art. 33 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Stra˝ Graniczna i organy celne — w zakresie
przestrzegania zakazów okreÊlonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej przywozu substancji i pre-
paratów na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz zakazów okreÊlonych w przepisach
Unii Europejskiej dotyczàcych eksportu i im-
portu niebezpiecznych chemikaliów.”;

6) po art. 34 dodaje si´ art. 34a i 34b w brzmieniu:

„Art. 34a. Producent lub importer istniejàcej sub-
stancji, który wbrew przepisom rozpo-
rzàdzenia nr 793/93/EWG z dnia 23 mar-
ca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ry-
zyka stwarzanego przez substancje ist-
niejàce (Dz. Urz. WE L 84 z 03.09.1993,
z póên. zm.):

1) nie przekazuje Komisji Europejskiej
i Biuru posiadanych przez siebie in-
formacji, ˝e taka substancja mo˝e
stwarzaç powa˝ne zagro˝enia dla
cz∏owieka lub Êrodowiska,

2) nie przestrzega decyzji Komisji Euro-
pejskiej dotyczàcych substancji prio-
rytetowych, o których mowa w art. 8
tego rozporzàdzenia

— podlega grzywnie.

Art. 34b. Kto wbrew przepisom rozporzàdzenia
nr 304/2003/WE z dnia 28 stycznia
2003 r. w sprawie eksportu i importu
niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz.
WE L 63 z 06.03.2003):

1) eksportuje artyku∏y lub chemikalia
wymienione w Za∏àczniku V tego roz-
porzàdzenia — podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 2;

2) eksportuje chemikalia wymienione
w Za∏àczniku I Cz´Êç 2 i 3 tego rozpo-
rzàdzenia bez otrzymania informacji
z Biura, ˝e w∏adze paƒstwa importera
wyra˝ajà zgod´ na ich import — pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci
do lat 2;

3) nie zg∏asza w Biurze eksportu chemi-
kaliów wymienionych w Za∏àczni-
ku I Cz´Êç 1 tego rozporzàdzenia,
nie póêniej ni˝ 30 dni przed pierw-
szym eksportem i nie póêniej ni˝
15 dni przed pierwszym eksportem
w nast´pnych latach — podlega
grzywnie;

4) nie informuje w pierwszym kwartale
roku Biura o wielkoÊci eksportu che-
mikaliów wymienionych w Za∏àczni-
ku I tego rozporzàdzenia w minionym
roku — podlega grzywnie;

5) eksportuje chemikalia bez stosowa-
nego w Unii Europejskiej oznakowa-
nia lub bez kart charakterystyki, spo-
rzàdzonych w j´zyku lub jednym z j´-
zyków stosowanych w kraju przezna-
czenia 

— podlega grzywnie.”;

7) w art. 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób i tryb wp∏at nale˝noÊci z tytu∏u
niezg∏oszenia substancji nowej, majàc na celu
stworzenie skutecznej ochrony przed niebez-
pieczeƒstwem wprowadzania do obrotu sub-
stancji nowej, w jej postaci w∏asnej lub jako
sk∏adnik preparatu, bez wymaganego zg∏osze-
nia.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r.
o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wy-
konywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954, z póên. zm.36)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
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1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 89/48/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie ogólnego systemu uzna-
wania dyplomów ukoƒczenia studiów wy˝-
szych, przyznawanych po ukoƒczeniu kszta∏-
cenia i szkolenia zawodowego trwajàcych co
najmniej trzy lata (Dz. Urz. WE L 19
z 24.01.1989),

2) dyrektywy 92/51/EWG z dnia 18 czerwca
1992 r. w sprawie drugiego ogólnego syste-
mu uznawania kszta∏cenia i szkolenia zawo-
dowego, uzupe∏niajàcej dyrektyw´
89/48/EWG (Dz. Urz. WE L 209 z 24.07.1992),

3) dyrektywy 94/38/WE z dnia 26 lipca 1994 r.
zmieniajàcej za∏àczniki C i D do dyrektywy
92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego
systemu uznawania kszta∏cenia i szkolenia
zawodowego, uzupe∏niajàcej dyrektyw´
89/48/EWG (Dz. Urz. WE L 217 z 23.08.1994),

4) dyrektywy 95/43/WE z dnia 20 lipca 1995 r.
zmieniajàcej za∏àczniki C i D do dyrektywy
92/51/EWG w sprawie drugiego ogólnego
systemu uznawania kszta∏cenia i szkolenia
zawodowego, uzupe∏niajàcej dyrektyw´
89/48/EWG (Dz. Urz. WE C 184 z 03.08.1995), 

5) dyrektywy 97/38/WE z dnia 20 czerwca
1997 r. zmieniajàcej za∏àcznik C do dyrekty-
wy 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólne-
go systemu uznawania kszta∏cenia i szkole-
nia zawodowego, uzupe∏niajàcej dyrektyw´
89/48/EWG (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

6) dyrektywy 2000/5/WE z dnia 25 lutego
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki C i D do dyrek-
tywy 92/51/EWG w sprawie drugiego ogólne-
go systemu uznawania kszta∏cenia zawodo-
wego i szkolenia, uzupe∏niajàcej dyrektyw´
89/48/EWG (Dz. Urz. WE L 54 z 26.02.2000),

7) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r.
zmieniajàcej dyrektywy 89/48/EWG
i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dy-
rektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG,
78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG
i 93/16/WE dotyczàce zawodów piel´gniarki
ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weteryna-
rii, po∏o˝nej, architekta, farmaceuty i lekarza
(Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli
w tych paƒstwach, poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykony-
wania zawodów regulowanych, uznaje si´
te kwalifikacje na zasadach okreÊlonych
w ustawie.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„3. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, których kwalifika-
cje zosta∏y uznane, zapewnia si´ prawo wy-
konywania w Rzeczypospolitej Polskiej za-
wodu regulowanego na takich samych zasa-
dach jak osobom, które kwalifikacje do jego
wykonywania uzyska∏y w Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Ustawa nie narusza zasad uznawania kwali-
fikacji do wykonywania zawodów regulo-
wanych, nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej lub paƒstwach
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;

3) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) uprawnionej instytucji — oznacza to instytucj´
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym prowadzàcà kszta∏cenie lub szkolenie,
których ukoƒczenie potwierdzane jest dyplo-
mami lub Êwiadectwami, zgodnie z przepisami
o systemie edukacji w tym paƒstwie, a tak˝e
stowarzyszenie albo organizacj´ zawodowà,
których wykaz stanowi za∏àcznik nr 1 do usta-
wy,”;

4) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organami uprawnionymi do podejmowania
decyzji o wykonywaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej zawodów regulowanych przez obywa-
teli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym sà organy okreÊlone w przepisach regu-
lacyjnych uprawnione do podejmowania ta-
kich decyzji wobec osób, które uzyska∏y kwali-
fikacje do ich wykonywania w Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;
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5) w art. 9 w ust. 1:

a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wykonywanie zawodu w czasie odpowiada-
jàcym pe∏nemu wymiarowi czasu pracy
przez okres trzech lat lub odpowiednio d∏u˝-
szym w przypadku wykonywania zawodu
w niepe∏nym wymiarze czasu, w okresie
ostatnich dziesi´ciu lat w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
w którym zawód ten nie jest regulowany,”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zaÊwiadczenia potwierdzajàcego kompeten-
cje — za spe∏nienie tego wymogu uznaje si´
posiadanie dokumentów wymaganych
w paƒstwie wnioskodawcy do wykonywania
zawodu regulowanego, dla którego ubiega
si´ on o uznanie kwalifikacji, lub potwierdze-
nie kwalifikacji uzyskanych w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, jeÊli dokumenty te sà porównywalne
z dokumentami okreÊlonymi w przepisach
regulacyjnych dla danego zawodu,”;

6) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ilekroç przepisy regulacyjne wymagajà odpo-
wiedniego stanu zdrowia do wykonywania za-
wodu regulowanego, dowodem w post´powa-
niu w sprawie uznania kwalifikacji sà doku-
menty wystawione przez upowa˝nionà instytu-
cj´ paƒstwa wnioskodawcy lub innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, w którym wnioskodawca wykonywa∏
ostatnio dany zawód.”;

7) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wy˝szego
oraz ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty
i wychowania, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres informacji, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e terminy ich sk∏adania, kierujàc
si´ zobowiàzaniami Rzeczypospolitej Polskiej
wobec paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym i organów Wspólnoty Europejskiej.”;

8) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego oraz minister w∏aÊciwy

do spraw oÊwiaty i wychowania,
w drodze rozporzàdzenia, wskazujà lub
tworzà oÊrodek informacji w∏aÊciwy
do informowania o zawodach regulo-
wanych, dla których wykonywania nie-
zb´dne jest posiadanie dyplomu ukoƒ-
czenia szko∏y wy˝szej, a tak˝e w∏aÊci-
wy dla zawodów regulowanych, dla
których wykonywania niezb´dne jest
posiadanie wykszta∏cenia na ni˝szym
poziomie, oraz ustalajà szczegó∏owy
zakres zadaƒ oÊrodka, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç zapewnienia dost´pu do
w∏aÊciwej informacji obywatelom
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej lub paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym.

2. OÊrodek informacji, o którym mowa
w ust. 1, wspó∏pracuje z krajowymi ko-
ordynatorami oraz pe∏ni funkcj´ oÊrod-
ka informacji dla obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.37)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca
1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów
odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

2) dyrektywy 78/176/EWG z dnia 20 lute-
go 1978 r. w sprawie odpadów pochodzà-
cych z przemys∏u ditlenku tytanu (Dz. Urz.
WE L 54 z 25.12.1978),

3) dyrektywy 82/883/EWG z dnia 3 grudnia
1982 r. w sprawie procedur nadzorowania
i monitorowania Êrodowiska naturalnego
w odniesieniu do odpadów pochodzàcych
z przemys∏u ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE
L 378 z 31.12.1982),

4) dyrektywy 83/29/EWG z dnia 24 stycznia
1983 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 78/176/EWG
w sprawie odpadów pochodzàcych z prze-
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mys∏u ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 32
z 03.02.1983),

5) dyrektywy 84/360/EWG z dnia 28 czerwca
1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeƒ
powietrza przez zak∏ady przemys∏owe
(Dz. Urz. WE L 188 z 16.07.1984),

6) dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985 r. w sprawie oceny wp∏ywu wywiera-
nego przez niektóre przedsi´wzi´cia pu-
bliczne i prywatne na Êrodowisko (Dz. Urz.
WE L 175 z 05.07.1985),

7) dyrektywy 87/101/EWG z dnia 22 grudnia
1986 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 75/439/EWG
w sprawie unieszkodliwiania olejów odpa-
dowych (Dz. Urz. WE L 42 z 12.02.1987),

8) dyrektywy 87/217/EWG z dnia 19 marca
1987 r. w sprawie ograniczania zanieczysz-
czenia Êrodowiska azbestem i zapobiegania
temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85
z 28.03.1987),

9) dyrektywy 88/609/EWG z dnia 24 listopada
1988 r. w sprawie ograniczenia emisji nie-
których zanieczyszczeƒ do powietrza z du-
˝ych obiektów energetycznego spalania
(Dz. Urz. WE L 336 z 07.12.1988),

10) dyrektywy 89/369/EWG z dnia 8 czerwca
1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczysz-
czeniu powietrza przez nowe spalarnie od-
padów komunalnych (Dz. Urz. WE L 163
z 14.06.1989),

11) dyrektywy 89/429/EWG z dnia 21 czerwca
1989 r. w sprawie zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza przez istniejàce spalarnie
odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 203
z 15.07.1989),

12) dyrektywy 90/313/EWG z dnia 7 czerwca
1990 r. w sprawie swobody dost´pu do in-
formacji o Êrodowisku (Dz. Urz. WE L 158
z 23.06.1990), 

13) dyrektywy 91/692/EWG z dnia 23 grudnia
1991 r. normalizujàcej i racjonalizujàcej
sprawozdania dotyczàce wykonywania nie-
których dyrektyw odnoszàcych si´ do Êro-
dowiska (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991),

14) dyrektywy 92/112/EWG z dnia 15 grudnia
1992 r. w sprawie procedur harmonizacji
programów majàcych na celu ograniczanie
i ostatecznà eliminacj´ zanieczyszczeƒ po-
wodowanych przez odpady pochodzàce
z przemys∏u dwutlenku tytanu (Dz. Urz. WE
L 409 z 31.12.1992),

15) dyrektywy 94/66/WE z dnia 15 grudnia
1994 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 88/609
w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeƒ do powietrza z du˝ych
obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz.
WE L 337 z 24.12.1994),

16) dyrektywy 94/67/WE z dnia 16 grudnia
1994 r. w sprawie spalania odpadów nie-

bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 365
z 31.12.1994),

17) dyrektywy 96/59/WE z dnia 16 wrzeÊnia
1996 r. w sprawie unieszkodliwiania poli-
chlorowanych bifenyli i polichlorowanych
trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243
z 24.09.1996),

18) dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 wrzeÊnia
1996 r. dotyczàcej zintegrowanego zapobie-
gania zanieczyszczeniom i ich kontroli
(Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996),

19) dyrektywy 96/62/WE z dnia 27 wrzeÊnia
1996 r. w sprawie oceny i zarzàdzania jako-
Êcià otaczajàcego powietrza (Dz. Urz. WE
L 296 z 21.11.1996),

20) dyrektywy 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie kontroli zagro˝eƒ niebezpieczeƒ-
stwa powa˝nych awarii zwiàzanych z sub-
stancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE
L 10 z 14.01.1997),

21) dyrektywy 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 85/337/EWG w spra-
wie oceny wp∏ywu wywieranego przez nie-
które publiczne i prywatne przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko (Dz. Urz. WE L 73
z 14.03.1997),

22) dyrektywy 1999/13/WE z dnia 13 marca
1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lot-
nych zwiàzków organicznych ze stosowania
rozpuszczalników w niektórych rodzajach
dzia∏alnoÊci gospodarczej,

23) dyrektywy 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia
1999 r. odnoszàcej si´ do wartoÊci dopusz-
czalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu i tlenków azotu oraz py∏u i o∏owiu
w otaczajàcym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163
z 29.06.1999),

24) dyrektywy 1999/94/WE z dnia 13 grudnia
1999 r. odnoszàcej si´ do dost´pnoÊci dla
konsumentów informacji o zu˝yciu paliwa
i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu no-
wymi samochodami osobowymi (Dz. Urz.
WE L 12 z 18.01.2000), 

25) dyrektywy 2000/69/WE z dnia 16 listopada
2000 r. dotyczàcej wartoÊci dopuszczalnych
benzenu i tlenku w´gla w otaczajàcym po-
wietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000),

26) dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grud-
nia 2000 r. w sprawie spalania odpadów
(Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000), 

27) dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerw-
ca 2001 r. w sprawie oceny wp∏ywu niektó-
rych planów i programów na Êrodowisko
(Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001),

28) dyrektywy 2001/80/WE z dnia 23 paêdzierni-
ka 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji
niektórych zanieczyszczeƒ do powietrza
z du˝ych obiektów energetycznego spalania
(Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001),
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29) dyrektywy 2002/3/WE z dnia 12 lutego
2002 r. odnoszàcej si´ do ozonu w otaczajà-
cym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67
z 09.03.2002),

30) dyrektywy 2002/49/WE z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie oceny i zarzàdzania ha∏a-
sem w Êrodowisku.

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) art. 170 otrzymuje brzmienie:

„Art. 170. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, kierujàc si´ potrzebà ograni-
czenia wykorzystywania produktów
negatywnie oddzia∏ujàcych na Êrodo-
wisko, produkty z tworzyw sztucz-
nych, na których nale˝y zamieszczaç
informacj´ o ich negatywnym oddzia-
∏ywaniu na Êrodowisko.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, zostanà ustalone:

1) oznaczenie numeryczne pozwala-
jàce na identyfikacj´ produktu lub
grupy produktów oraz ich nazwy,

2) termin, w którym zaczyna obowià-
zywaç wymaganie dotyczàce za-
mieszczenia informacji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób zamieszczania
i treÊç informacji o negatywnym od-
dzia∏ywaniu produktu na Êrodowisko
na produktach, o których mowa
w ust. 1, kierujàc si´ koniecznoÊcià
zapewnienia konsumentom mo˝liwo-
Êci ∏atwej oceny cech produktu istot-
nych z punktu widzenia ochrony Êro-
dowiska.

4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 3, mogà zostaç ustalone:

1) wielkoÊç informacji,

2) wzory informacji, 

3) grafika i kolory informacji.”;

3) po art. 171a dodaje si´ art. 171b w brzmieniu:

„Art. 171b. Wprowadzaç do obrotu mo˝na,
z wy∏àczeniem przepisów art. 166
i 167 oraz przepisów wydanych na
podstawie art. 169 i 170, produkty:

1) zgodnie z prawem wyproduko-
wane lub dopuszczone do obrotu
w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej albo w Republi-
ce Turcji,

2) zgodnie z prawem wyproduko-
wane w paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) b´dà-
cym stronà umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym.”.

Art. 51. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.38)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca
1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów
odpadowych (Dz. Urz WE L 194
z 25.07.1975),

2) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE
L 194 z 25.07.1975), 

3) dyrektywy 78/176/EWG z dnia 20 lutego
1978 r. w sprawie odpadów pochodzàcych
z przemys∏u ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE
L 54 z 25.02.1978),

4) dyrektywy 82/883/EWG z dnia 3 grudnia
1982 r. w sprawie procedur nadzorowania
i monitorowania Êrodowiska naturalnego
w odniesieniu do odpadów pochodzàcych
z przemys∏u ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE
L 378 z 31.12.1982),

5) dyrektywy 83/29/EWG z dnia 24 stycznia
1983 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 78/176/EWG
w sprawie odpadów pochodzàcych z prze-
mys∏u ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 32
z 03.02.1983),

6) dyrektywy 86/278/EWG z dnia 12 czerwca
1986 r. w sprawie ochrony Êrodowiska,
w szczególnoÊci gleby, w przypadku wyko-
rzystywania osadów Êciekowych w rolnic-
twie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986),

7) dyrektywy 87/101/EWG z dnia 22 grudnia
1986 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 75/439/EWG
w sprawie unieszkodliwiania olejów odpa-
dowych (Dz. Urz. WE L 42 z 12.02.1987),

8) dyrektywy 89/369/EWG z dnia 8 czerwca
1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczysz-
czeniu powietrza przez nowe spalarnie od-
padów komunalnych (Dz. Urz. WE L 163
z 14.06.1989),

9) dyrektywy 89/429/EWG z dnia 21 czerwca
1989 r. w sprawie zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza przez istniejàce spalarnie
odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 203
z 15.07.1989),
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10) dyrektywy 91/156/EWG z dnia 18 marca
1991 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 75/442/EWG
w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 78
z 26.03.1991),

11) dyrektywy 91/157/EWG z dnia 18 marca
1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów za-
wierajàcych niektóre substancje niebez-
pieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

12) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r. dotyczàcej oczyszczania Êcieków ko-
munalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

13) dyrektywy 91/689/EWG z dnia 12 grudnia
1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecz-
nych (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991),

14) dyrektywy 91/692/EWG z dnia 23 grudnia
1991 r. normalizujàcej i racjonalizujàcej
sprawozdania dotyczàce wykonywania nie-
których dyrektyw odnoszàcych si´ do Êro-
dowiska (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1991),

15) dyrektywy 92/112/EWG z dnia 15 grudnia
1992 r. w sprawie procedur harmonizacji
programów majàcych na celu ograniczanie
i ostatecznà eliminacj´ zanieczyszczeƒ po-
wodowanych przez odpady pochodzàce
z przemys∏u dwutlenku tytanu (Dz. Urz. WE
L 409 z 31.12.1992),

16) dyrektywy 93/86/EWG z dnia 4 paêdziernika
1993 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego dyrektyw´ 91/157/EWG w sprawie ba-
terii i akumulatorów zawierajàcych niektóre
substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 264
z 23.10.1993),

17) dyrektywy 94/31/WE z dnia 27 czerwca
1994 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/689/EWG
w sprawie odpadów niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 168 z 02.07.1994),

18) dyrektywy 94/67/WE z dnia 16 grudnia
1994 r. w sprawie spalania odpadów nie-
bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 365
z 31.12.1994),

19) dyrektywy 96/59/WE z dnia 16 wrzeÊnia
1996 r. w sprawie unieszkodliwiania poli-
chlorowanych bifenyli i polichlorowanych
trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243
z 24.09.1996),

20) dyrektywy 98/101/WE z dnia 22 grudnia
1998 r. dostosowujàcej do post´pu technicz-
nego dyrektyw´ 91/157/EWG w sprawie ba-
terii i akumulatorów zawierajàcych niektóre
substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 01
z 05.01.1999),

21) dyrektywy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia
1999 r. w sprawie sk∏adowania odpadów
(Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999),

22) dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grud-
nia 2000 r. w sprawie spalania odpadów
(Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie

— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. 1. Do mi´dzynarodowego obrotu odpa-
dami stosuje si´ przepisy okreÊlone
w rozporzàdzeniu nr 259/93/EWG
z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nad-
zoru i kontroli przesy∏ania odpadów
w obr´bie, do Wspólnoty oraz poza jej
obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993,
z póên. zm.). 

2. Zadania kompetentnej w∏adzy w rozu-
mieniu przepisów rozporzàdzenia
259/93/EWG, o którym mowa w ust. 1,
wykonuje G∏ówny Inspektor Ochrony
Ârodowiska.

3. Zezwolenia wydane w zakresie mi´-
dzynarodowego obrotu odpadami za-
chowujà wa˝noÊç na okres, na jaki zo-
sta∏y wydane, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 paêdziernika 2004 r.”;

3) uchyla si´ art. 65 i 66.

Art. 52. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warun-
kach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634, z póên. zm.39)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 76/895/EWG z dnia 23 listopada
1976 r. odnoszàcej si´ do ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta∏o-
Êci pestycydów w owocach i warzywach
oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 340
z 09.12.1976),

2) dyrektywy 77/99/EWG z dnia 21 grudnia
1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych
wp∏ywajàcych na handel wewnàtrzwspól-
notowy produktami mi´snymi (Dz. Urz. WE
L 26 z 31.01.1977),

3) dyrektywy 80/428/EWG z dnia 28 marca
1980 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrekty-
wy 76/895/EWG odnoszàcej si´ do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE
L 102 z 19.04.1980),
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4) dyrektywy 80/777/EWG z dnia 15 lip-
ca 1980 r. w sprawie zbli˝ania ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich w zakresie
wydobywania i wprowadzania do obrotu
naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. WE
L 229 z 30.08.1980),

5) dyrektywy 81/36/EWG z dnia 9 lutego 1981 r.
zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrektywy
76/895/EWG odnoszàcej si´ do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE
L 46 z 19.02.1981),

6) dyrektywy 81/712/EWG z dnia 28 lipca
1981 r. ustanawiajàcej wspólnotowe meto-
dy analiz w celu kontroli spe∏niania kryte-
riów czystoÊci przez niektóre dodatki stoso-
wane w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 257 z 10.09.1981),

7) dyrektywy 82/528/EWG z dnia 19 lipca
1982 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrekty-
wy 76/895/EWG odnoszàcej si´ do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE
L 234 z 09.08.1982),

8) dyrektywy 83/201/EWG z dnia 12 kwietnia
1983 r. ustanawiajàcej wyjàtki od dyrektywy
77/99/EWG dotyczàce niektórych produktów
zawierajàcych inne Êrodki spo˝ywcze i tylko
niewielki procent mi´sa lub produktu mi´-
snego (Dz. Urz. WE L 112 z 28.04.1983),

9) dyrektywy 85/591/EWG z dnia 20 grudnia
1985 r. dotyczàcej wprowadzenia wspólno-
towych metod pobierania próbek i analizy
w celu monitorowania Êrodków spo˝yw-
czych przeznaczonych do spo˝ycia przez lu-
dzi (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985), 

10) dyrektywy 86/362/EWG z dnia 24 lipca
1986 r. w sprawie ustalania najwy˝szych
dopuszczalnych poziomów pozosta∏oÊci pe-
stycydów w zbo˝ach i na ich powierzchni
(Dz. Urz. WE L 221 z 7.08.1986), 

11) dyrektywy 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r.
w sprawie ustalania najwy˝szych dopusz-
czalnych poziomów pozosta∏oÊci pestycy-
dów w Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia
zwierz´cego i na ich powierzchni (Dz. Urz.
WE L 221 z 07.08.1986),

12) dyrektywy 87/250/EWG z dnia 15 kwietnia
1987 r. w sprawie oznaczania zawartoÊci al-
koholu na etykietach napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do sprzeda˝y konsu-
mentowi koƒcowemu (Dz. Urz. WE L 113
z 30.04.1987), 

13) dyrektywy 88/298/EWG z dnia 16 maja
1988 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrektyw
76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów, odpowiednio
w owocach i warzywach oraz w zbo˝ach,

oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 126
z 20.05.1988),

14) dyrektywy 88/344/EWG z dnia 13 czerwca
1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych roz-
puszczalników do ekstrakcji stosowanych
w produkcji Êrodków spo˝ywczych i sk∏adni-
ków ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 157
z 24.06.1988),

15) dyrektywy 88/388/EWG z dnia 22 czerwca
1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
Êrodków aromatyzujàcych przeznaczonych
do u˝ytku w Êrodkach spo˝ywczych i mate-
ria∏ów s∏u˝àcych do ich produkcji (Dz. Urz.
WE L 184 z 15.07.1988),

16) dyrektywy 89/107/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych dodat-
ków do ˝ywnoÊci dopuszczonych do u˝ytku
w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 40
z 11.02.1989),

17) dyrektywy 89/108/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie dostosowania przepisów
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
˝ywnoÊci mro˝onej przeznaczonej do spo˝y-
cia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40
z 11.02.1989),

18) dyrektywy 89/109/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
materia∏ów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu ze Êrodkami spo˝ywczymi (Dz. Urz.
WE L 40 z 11.02.1989),

19) dyrektywy 89/186/EWG z dnia 6 marca
1989 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrekty-
wy 76/895/EWG odnoszàcej si´ do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE
L 66 z 10.03.1989),

20) dyrektywy 89/396/EWG z dnia 14 czerwca
1989 r. w sprawie wskazówek lub oznako-
waƒ identyfikacyjnych partii artyku∏ów, do
których nale˝y dany Êrodek spo˝ywczy
(Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989),

21) dyrektywy 89/397/EWG z dnia 14 czerwca
1989 r. w sprawie urz´dowej kontroli Êrod-
ków ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 186
z 30.06.1989),

22) dyrektywy 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego (Dz. Urz. WE L 186
z 30.06.1989),

23) dyrektywy 89/662/EWG z dnia 11 grudnia
1989 r. dotyczàcej kontroli weterynaryjnych
w handlu wewnàtrzwspólnotowym w per-
spektywie wprowadzenia rynku wewn´trz-
nego (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989),
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24) dyrektywy 90/425/EWG z dnia 26 czerwca
1990 r. dotyczàcej kontroli weterynaryjnych
i zootechnicznych majàcych zastosowanie
w handlu wewnàtrzwspólnotowym niektó-
rymi ˝ywymi zwierz´tami i produktami
w perspektywie prowadzenia rynku we-
wn´trznego (Dz. Urz. WE L 224
z 18.08.1990), 

25) dyrektywy 90/496/EWG z dnia 24 wrzeÊnia
1990 r. w sprawie oznaczenia wartoÊci od-
˝ywczej Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 276 z 06.10.1990),

26) dyrektywy 90/642/EWG z dnia 27 listopada
1990 r. w sprawie ustalania najwy˝szych do-
puszczalnych poziomów pozosta∏oÊci pesty-
cydów w niektórych produktach pochodze-
nia roÊlinnego, w tym owocach i warzywach
oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 350
z 14.12.1990),

27) dyrektywy 91/71/EWG z dnia 16 stycznia
1991 r. uzupe∏niajàcej dyrektyw´
88/388/EWG w sprawie zbli˝enia ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszà-
cych si´ do Êrodków aromatyzujàcych prze-
znaczonych do u˝ytku w Êrodkach spo˝yw-
czych i materia∏ów êród∏owych s∏u˝àcych
do ich produkcji (Dz. Urz. WE L 42
z 15.02.1991),

28) dyrektywy 91/238/EWG z dnia 22 kwietnia
1991 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/396/EWG
w sprawie wskazówek lub oznakowaƒ iden-
tyfikacyjnych partii artyku∏ów, do których
nale˝y dany Êrodek spo˝ywczy (Dz. Urz. WE
L 107 z 27.04.1991),

29) dyrektywy 91/321/EWG z dnia 14 maja
1991 r. w sprawie preparatów dla niemow-
làt i preparatów pochodnych (Dz. Urz. WE
L 175 z 04.07.1991),

30) dyrektywy 92/1/EWG z dnia 13 stycznia
1992 r. w sprawie monitorowania tempera-
tur w Êrodkach transportu, podczas maga-
zynowania oraz sk∏adowania g∏´boko mro-
˝onych Êrodków spo˝ywczych przeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE
L 34 z 11.02.1992),

31) dyrektywy 92/2/EWG z dnia 13 stycznia
1992 r. ustanawiajàcej procedur´ pobiera-
nia próbek oraz wspólnotowà metod´ anali-
zy do celów urz´dowej kontroli temperatur
g∏´boko mro˝onych Êrodków spo˝ywczych
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992),

32) dyrektywy 92/4/WE z dnia 10 lutego 1992 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 78/663/EWG ustana-
wiajàcà szczególne kryteria czystoÊci dla
emulgatorów, stabilizatorów, zag´szczaczy
i substancji ˝elujàcych do stosowania
w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 55
z 29.02.1992),

33) dyrektywy 92/5/EWG z dnia 10 lutego 1992 r.
zmieniajàcej i uaktualniajàcej dyrektyw´

77/99/EWG w sprawie problemów zdrowot-
nych wp∏ywajàcych na handel wewnàtrz-
wspólnotowy produktami mi´snymi oraz
zmieniajàca dyrektyw´ 64/433/EWG
(Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992),

34) dyrektywy 92/11/EWG z dnia 3 marca 1992 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 89/396/EWG w spra-
wie wskazówek lub oznakowaƒ identyfika-
cyjnych partii artyku∏ów, do których nale˝y
dany Êrodek spo˝ywczy (Dz. Urz. WE L 65
z 11.03.1992),

35) dyrektywy 92/52/EWG z dnia 18 czerwca
1992 r. w sprawie preparatów dla niemow-
làt i receptur przeznaczonych na wywóz do
paƒstw trzecich (Dz. Urz. WE L 179
z 01.07.1992),

36) dyrektywy 92/115/EWG z dnia 17 grudnia
1992 r. zmieniajàcej po raz pierwszy dyrek-
tyw´ 88/344/EWG w sprawie zbli˝enia usta-
wodawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczà-
cych rozpuszczalników do ekstrakcji stoso-
wanych w produkcji Êrodków spo˝ywczych
i sk∏adników ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 409
z 31.12.1992),

37) dyrektywy 92/116/EWG z dnia 17 grudnia
1992 r. zmieniajàcej i aktualizujàcej dyrekty-
w´ 71/118/EWG w sprawie problemów
zdrowotnych wp∏ywajàcych na handel Êwie-
˝ym mi´sem drobiowym (Dz. Urz. WE L 62
z 15.03.1993),

38) dyrektywy 92/118/EWG z dnia 17 grudnia
1992 r. ustanawiajàcej warunki zdrowotne
zwierzàt i zdrowia publicznego regulujàce
handel i przywóz do Wspólnoty produktów
nieobj´tych wy˝ej wymienionymi warunka-
mi ustanowionymi w szczególnych zasa-
dach wspólnotowych okreÊlonych w za∏àcz-
niku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz,
w zakresie czynników chorobotwórczych,
do dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 62
z 15.03.1993),

39) dyrektywy 93/5 z dnia 25 lutego 1993 r.
w sprawie pomocy Komisji i wspó∏pracy
paƒstw cz∏onkowskim w naukowym bada-
niu zagadnieƒ dotyczàcych ˝ywnoÊci
(Dz. Urz. WE L 52 z 04.03.1993),

40) dyrektywy 93/43/EWG z dnia 14 czerw-
ca 1993 r. w sprawie higieny Êrodków spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 175 z 19.07.1993),

41) dyrektywy 93/45/EWG z dnia 17 czerwca
1993 r. dotyczàcej produkcji nektarów bez
dodatku cukrów lub miodu (Dz. Urz. WE
L 159 z 01.07.1993), 

42) dyrektywy 93/57/EWG z dnia 29 czerwca
1993 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów w zbo˝ach i na ich
powierzchni oraz w Êrodkach spo˝ywczych
pochodzenia zwierz´cego i na ich po-
wierzchni (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993),
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43) dyrektywy 93/58/EWG z dnia 29 czerwca
1993 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrekty-
wy 76/895/EWG odnoszàcej si´ do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni oraz Za∏àcznik
do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie usta-
lania najwy˝szych dopuszczalnych pozio-
mów pozosta∏oÊci pestycydów w niektórych
produktach pochodzenia roÊlinnego, w tym
owocach i warzywach, oraz na ich po-
wierzchni oraz ustanawiajàca pierwszy wy-
kaz najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
(Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993),

44) dyrektywy 93/99/EWG z dnia 29 paêdzierni-
ka 1993 r. w sprawie dodatkowych Êrodków
urz´dowej kontroli Êrodków spo˝ywczych
(Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993),

45) dyrektywy 94/29/WE z dnia 23 lipca 1994 r.
zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów, odpowiednio
w zbo˝ach i w Êrodkach spo˝ywczych po-
chodzenia zwierz´cego, oraz na ich po-
wierzchni (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994), 

46) dyrektywy 94/30/WE z dnia 23 czerwca
1994 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrekty-
wy 90/642/EWG w sprawie ustalania naj-
wy˝szych dopuszczalnych poziomów pozo-
sta∏oÊci pestycydów w niektórych produk-
tach pochodzenia roÊlinnego, w tym owo-
cach i warzywach, oraz na ich powierzchni,
i przewidujàca ustanowienie wykazu naj-
wy˝szych dopuszczalnych poziomów
(Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994), 

47) dyrektywy 94/34/WE z dnia 30 czerwca
1994 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/107/EWG
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych dodatków do
˝ywnoÊci dopuszczonych do u˝ycia w Êrod-
kach spo˝ywczych przeznaczonych do spo-
˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 237
z 10.09.1994), 

48) dyrektywy 94/35/WE z dnia 30 czerwca
1994 r. w sprawie substancji s∏odzàcych
u˝ywanych w Êrodkach spo˝ywczych
(Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994), 

49) dyrektywy 94/36/WE z dnia 30 czerwca
1994 r. w sprawie barwników u˝ywanych
w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 237
z 10.09.1994), 

50) dyrektywy 94/52/WE z dnia 7 grudnia 1994 r.
zmieniajàcej po raz drugi dyrektyw´
88/344/EWG w sprawie zbli˝enia ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
rozpuszczalników do ekstrakcji stosowa-
nych w produkcji Êrodków spo˝ywczych
i sk∏adników ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 331
z 21.12.1994), 

51) dyrektywy 94/54/WE z dnia 18 listopada
1994 r. dotyczàcej obowiàzkowego umiesz-

czania na etykietach niektórych Êrodków
spo˝ywczych danych szczegó∏owych innych
ni˝ wymienione w dyrektywie 79/112/EWG
(Dz. Urz. WE L 300 z 23.11.1994),

52) dyrektywy 94/65/WE z dnia 14 grudnia
1994 r. ustanawiajàcej wymagania dotyczà-
ce produkcji i wprowadzania do obrotu mi´-
sa mielonego oraz wyrobów mi´snych
(Dz. Urz. WE L 368 z 31.12.1994),

53) dyrektywy 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r.
w sprawie dodatków do ˝ywnoÊci innych
ni˝ barwniki i substancje s∏odzàce (Dz. Urz.
WE L 61 z 18.03.1995),

54) dyrektywy 95/31/WE z dnia 5 lipca 1995 r.
ustanawiajàcej szczegó∏owe kryteria czysto-
Êci dotyczàce substancji s∏odzàcych mogà-
cych mieç zastosowanie w Êrodkach spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 178 z 28.07.1995),

55) dyrektywy 95/38/WE z dnia 17 lipca 1995 r.
zmieniajàcej za∏àczniki I i II do dyrektywy
90/642/EWG w sprawie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta∏o-
Êci pestycydów w niektórych produktach
pochodzenia roÊlinnego, w tym owocach
i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz
przewidujàcej ustalenie wykazu najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz.
WE L 197 z 22.08.1995), 

56) dyrektywy 95/39/WE z dnia 17 lipca 1995 r.
zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów w zbo˝ach i na ich
powierzchni oraz w Êrodkach spo˝ywczych
pochodzenia zwierz´cego i na ich po-
wierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995), 

57) dyrektywy 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r.
ustanawiajàcej szczególne kryteria czystoÊci
dla barwników mogàcych mieç zastosowa-
nie w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 226 z 22.09.1995), 

58) dyrektywy 95/61/WE z dnia 29 listopada
1995 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrekty-
wy 90/642/EWG odnoszàcej si´ do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w niektórych pro-
duktach pochodzenia roÊlinnego, w tym
owocach i warzywach, oraz na ich po-
wierzchni (Dz. Urz. WE L 292 z 07.12.1995), 

59) dyrektywy 95/68/WE z dnia 22 grudnia
1995 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 77/99/EWG
w sprawie problemów zdrowotnych wp∏y-
wajàcych na produkcj´ i wprowadzanie do
obrotu produktów mi´snych oraz niektó-
rych produktów pochodzenia zwierz´cego
(Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995), 

60) dyrektywy 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r.
przyznajàcej odst´pstwo od niektórych
przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie
higieny Êrodków spo˝ywczych w odniesie-
niu do transportu morskiego p∏ynnych ole-
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jów i t∏uszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21
z 27.01.1996), 

61) dyrektywy 96/4/WE z dnia 16 lutego 1996 r.
poprawiajàcej dyrektyw´ 91/321/EWG
w sprawie preparatów dla niemowlàt i pre-
paratów pochodnych (Dz. Urz. WE L 49
z 28.02.1996), 

62) dyrektywy 96/5/WE z dnia 16 lutego 1996 r.
w sprawie przetworzonej ˝ywnoÊci na bazie
zbó˝ oraz ˝ywnoÊci dla niemowlàt i ma∏ych
dzieci (Dz. Urz. WE L 49 z 28.02.1996), 

63) dyrektywy 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie ˝ywnoÊci przeznaczonej do u˝y-
cia w dietach o obni˝onej energetycznoÊci
(Dz. Urz. WE L 55 z 06.03.1996),

64) dyrektywy 96/21/WE z dnia 29 marca
1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 94/54/WE
dotyczàcà obowiàzkowego umieszczania na
etykietach niektórych Êrodków spo˝ywczych
danych szczegó∏owych innych ni˝ wymie-
nione w dyrektywie 79/112/EWG (Dz. Urz.
WE L 88 z 05.04.1996),

65) dyrektywy 96/32/WE z dnia 21 maja 1996 r.
zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrektywy
76/895/EWG odnoszàcej si´ do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni, oraz za∏àcznik
II do dyrektywy 90/642/EWG odnoszàcej si´
do ustalania najwy˝szych dopuszczalnych
poziomów pozosta∏oÊci pestycydów w nie-
których produktach pochodzenia roÊlinne-
go, w tym owocach i warzywach, oraz na
ich powierzchni, oraz przewidujàcej ustala-
nie wykazu najwy˝szych dopuszczalnych
poziomów (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

66) dyrektywy 96/33/WE z dnia 21 maja 1996 r.
zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów w zbo˝ach i na ich
powierzchni oraz w Êrodkach spo˝ywczych
pochodzenia zwierz´cego i na ich po-
wierzchni (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

67) dyrektywy 96/70/WE z dnia 28 paêdziernika
1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 80/777/EWG
w sprawie dostosowania przepisów praw-
nych paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
eksploatacji i wprowadzenia do handlu na-
turalnych wód mineralnych (Dz. Urz. WE
L 299 z 23.11.1996),

68) dyrektywy 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r.
ustanawiajàcej szczególne kryteria czystoÊci
dla dodatków do ˝ywnoÊci innych ni˝ barw-
niki i substancje s∏odzàce (Dz. Urz. WE L 339
z 30.12.1996),

69) dyrektywy 96/83/WE z dnia 19 grudnia
1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 94/35/WE
w sprawie substancji s∏odzàcych u˝ywa-
nych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 48 z 19.02.1997),

70) dyrektywy 96/84/WE z dnia 19 grudnia
1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/398/EWG
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego (Dz. Urz. WE L 48 z 19.02.1997),

71) dyrektywy 96/85/WE z dnia 19 grudnia
1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/2/WE
o dodatkach do ˝ywnoÊci innych ni˝ barwni-
ki i substancje s∏odzàce (Dz. Urz. WE L 86
z 28.03.1997),

72) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca
1997 r. zmieniajàcej dyrektywy
76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG
w sprawie ustalenia maksymalnych pozio-
mów pozosta∏oÊci pestycydu w i na, odpo-
wiednio owocach oraz warzywach, zbo˝ach,
Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwie-
rz´cego i niektórych produktach pochodze-
nia roÊlinnego, w tym tak˝e owocach i wa-
rzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

73) dyrektywy 97/60/WE z dnia 27 paêdziernika
1997 r. zmieniajàcej po raz trzeci dyrektyw´
88/344/EWG w sprawie zbli˝enia ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
rozpuszczalników do ekstrakcji stosowa-
nych w produkcji Êrodków spo˝ywczych
i sk∏adników ˝ywnoÊci (Dz. Urz. WE L 331
z 03.12.1997), 

74) dyrektywy 98/28/WE z dnia przyznajàcej od-
st´pstwa od niektórych przepisów dyrekty-
wy 93/43/EWG w sprawie higieny Êrodków
spo˝ywczych w odniesieniu do transportu
morskiego cukru surowego luzem (Dz. Urz.
WE L 140 z 12.05.1998),

75) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia
1997 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG
w sprawie ustalania najwy˝szych dopusz-
czalnych poziomów pozosta∏oÊci pestycy-
dów, odpowiednio w zbo˝ach i na ich po-
wierzchni, w Êrodkach spo˝ywczych pocho-
dzenia zwierz´cego i w niektórych produk-
tach pochodzenia roÊlinnego, w tym owo-
cach i warzywach (Dz. Urz. WE L 347
z 15.12.1997),

76) dyrektywy 98/36/WE z dnia 2 czerwca 1998 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 96/5/WE w sprawie
przetworzonej ˝ywnoÊci na bazie zbó˝ oraz
od˝ywek dla niemowlàt i ma∏ych dzieci
(Dz. Urz. WE L 167 z 12.06.1998),

77) dyrektywy 98/53/WE z dnia 16 lipca 1998 r.
ustanawiajàcej metody pobierania próbek
oraz metody analiz do celów urz´dowej
kontroli poziomów niektórych substancji za-
nieczyszczajàcych w Êrodkach spo˝ywczych
(Dz. Urz. WE L 201 z 17.07.1998),

78) dyrektywy 98/66/WE z dnia 4 wrzeÊnia
1998 r. zmieniajàcej dyrektyw´ nr 95/31/WE
ustanawiajàcà szczególne kryteria czystoÊci
dotyczàce substancji s∏odzàcych stosowa-
nych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 257 z 19.09.1998), 
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79) dyrektywy 98/72/WE z dnia 15 paêdziernika
1998 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/2/WE do-
tyczàcà dodatków do ˝ywnoÊci innych ni˝
barwniki i substancje s∏odzàce (Dz. Urz. WE
L 295 z 04.11.1998),

80) dyrektywy 98/82/WE z dnia 27 paêdziernika
1998 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG
w sprawie ustalania najwy˝szych dopusz-
czalnych poziomów pozosta∏oÊci pestycy-
dów, odpowiednio w zbo˝ach, Êrodkach
spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego
i niektórych produktach pochodzenia roÊlin-
nego, w tym owocach i warzywach, oraz na
ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290
z 29.10.1998),

81) dyrektywy 98/86/WE z dnia 11 listopada
1998 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 96/77/WE
okreÊlajàcà szczegó∏owe kryteria czystoÊci
dla substancji dodatkowych do artyku∏ów
spo˝ywczych innych ni˝ barwniki i substan-
cje s∏odzàce (Dz. Urz. WE L 334
z 09.12.1998),

82) dyrektywy 1999/2/WE z dnia 22 lutego
1999 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych Êrod-
ków spo˝ywczych oraz sk∏adników Êrodków
spo˝ywczych poddanych dzia∏aniu promie-
niowania jonizujàcego (Dz. Urz. WE L 66
z 13.03.1999),

83) dyrektywy 1999/3/WE z dnia 22 lutego
1999 r. w sprawie ustanowienia we Wspól-
nocie listy Êrodków spo˝ywczych oraz ich
sk∏adników poddanych dzia∏aniu promieni
jonizujàcych (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999),

84) dyrektywy 1999/21/WE z dnia 25 marca
1999 r. w sprawie dietetycznych Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia
medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999),

85) dyrektywy 1999/39/WE z dnia 6 maja 1999 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 96/5/WE w sprawie
przetworzonej ˝ywnoÊci na bazie zbó˝ oraz
˝ywnoÊci dla niemowlàt i ma∏ych dzieci
(Dz. Urz. WE L 124 z 18.05.1999),

86) dyrektywy 1999/41/WE z dnia 7 czerwca
1999 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/398/EWG
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝y-
wieniowego (Dz. Urz. WE L 172
z 08.07.1999),

87) dyrektywy 1999/50/WE z dnia 25 maja
1999 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/321/EWG
w sprawie preparatów dla niemowlàt i pre-
paratów pochodnych (Dz. Urz. WE L 139
z 02.06.1999),

88) dyrektywy 1999/65/WE z dnia 24 czerwca
1999 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 86/362/EWG
i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta∏o-
Êci pestycydów, odpowiednio, w zbo˝ach

i na ich powierzchni oraz niektórych produk-
tach pochodzenia roÊlinnego, w tym owo-
cach i warzywach (Dz. Urz. WE L 172
z 08.07.1999),

89) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca
1999 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG
w sprawie ustalania najwy˝szych dopusz-
czalnych poziomów pozosta∏oÊci pestycy-
dów w zbo˝ach, Êrodkach spo˝ywczych po-
chodzenia zwierz´cego i niektórych produk-
tach pochodzenia roÊlinnego, w tym odpo-
wiednio owocach i warzywach oraz na ich
powierzchni (Dz. Urz. WE L 194
z 27.07.1999),

90) dyrektywy 1999/75/WE z dnia 22 lipca
1999 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/45/WE
ustanawiajàcà szczególne kryteria czystoÊci
dotyczàce barwników stosowanych w Êrod-
kach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 206
z 05.08.1999),

91) dyrektywy 2000/13/WE z dnia 20 marca
2000 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich w zakresie etykieto-
wania, prezentacji i reklamy Êrodków spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000),

92) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz
90/642/EWG w sprawie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta∏o-
Êci pestycydów w zbo˝ach, Êrodkach spo-
˝ywczych pochodzenia zwierz´cego i niektó-
rych produktach pochodzenia roÊlinnego,
w tym odpowiednio owocach i warzywach
oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107
z 04.05.2000),

93) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG
w sprawie ustalania najwy˝szych dopusz-
czalnych poziomów pozosta∏oÊci pestycy-
dów w zbo˝ach, Êrodkach spo˝ywczych po-
chodzenia zwierz´cego i niektórych produk-
tach pochodzenia roÊlinnego, w tym odpo-
wiednio owocach i warzywach, oraz na ich
powierzchni (Dz. Urz. WE L 158
z 30.06.2000),

94) dyrektywy 2000/48/WE z dnia 25 lipca
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów w zbo˝ach i nie-
których produktach pochodzenia roÊlinne-
go, w tym odpowiednio owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE
L 197 z 03.08.2000),

95) dyrektywy 2000/51/WE z dnia 26 lipca
2000 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/31/WE
ustanawiajàcà szczególne kryteria czystoÊci
dotyczàce substancji s∏odzàcych stosowa-
nych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 198 z 04.08.2000),
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96) dyrektywy 2000/57/WE z dnia 22 wrzeÊnia
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
76/895/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie
ustalania najwy˝szych dopuszczalnych po-
ziomów pozosta∏oÊci pestycydów, odpo-
wiednio w owocach i warzywach oraz nie-
których produktach pochodzenia roÊlinne-
go, w tym owocach i warzywach, oraz na
ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244
z 29.09.2000),

97) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 wrzeÊnia
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG oraz
90/642/EWG w sprawie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta-
∏oÊci pestycydów w zbo˝ach, Êrodkach
spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego
i niektórych produktach pochodzenia ro-
Êlinnego, w tym odpowiednio owocach
i warzywach oraz na ich powierzchni
(Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000),

98) dyrektywy 2000/63/WE z dnia 5 paêdzierni-
ka 2000 r. zmieniajàcej dyrektyw´
96/77/WE ustanawiajàcà szczególne kryte-
ria czystoÊci dla dodatków do ˝ywnoÊci in-
nych ni˝ barwniki i substancje s∏odzàce
(Dz. Urz. WE L 277 z 30.10.2000),

99) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG oraz
90/642/EWG w sprawie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta-
∏oÊci pestycydów w zbo˝ach, Êrodkach
spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego
i niektórych produktach pochodzenia ro-
Êlinnego, w tym owocach i warzywach,
oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326
z 22.12.2000),

100) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia
2000 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG
oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania naj-
wy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów odpowiednio
w owocach i warzywach, zbo˝ach, Êrod-
kach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´ce-
go, niektórych produktach pochodzenia ro-
Êlinnego, w tym owocach i warzywach,
oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3
z 06.01.2001),

101) dyrektywy 2001/5/WE z dnia 12 lutego
2001 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/2/WE
w sprawie dodatków do ˝ywnoÊci innych
ni˝ barwniki i substancje s∏odzàce (Dz. Urz.
WE L 55 z 24.02.2001),

102) dyrektywy 2001/15/WE z dnia 15 lutego
2001 r. w sprawie substancji, które mogà
byç dodawane w szczególnych celach od-
˝ywczych do ˝ywnoÊci specjalnego prze-
znaczenia ˝ywieniowego (Dz. Urz. WE L 52
z 22.02.2001),

103) dyrektywy 2001/18/WE z dnia 12 marca
2001 r. w sprawie zamierzonego uwalnia-
nia do Êrodowiska organizmów zmodyfiko-
wanych genetycznie i uchylajàca dyrekty-
w´ 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106
z 17.04.2001),

104) dyrektywy 2001/22/WE z dnia 8 marca
2001 r. ustanawiajàcej metody pobierania
próbek i metody analiz do celów urz´do-
wej kontroli poziomów o∏owiu, kadmu, rt´-
ci i 3-MCPD w Êrodkach spo˝ywczych
(Dz. Urz. WE L 77 z 16.03.2001),

105) dyrektywy 2001/30/WE z dnia 2 maja
2001 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 96/77/WE
ustanawiajàcà szczególne kryteria czysto-
Êci dla dodatków do Êrodków spo˝ywczych
innych ni˝ barwniki i substancje s∏odzàce
(Dz. Urz. WE L 146 z 31.05.2001),

106) dyrektywy 2001/35/WE z dnia 11 maja
2001 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrekty-
wy 90/642/EWG w sprawie ustalania naj-
wy˝szych dopuszczalnych poziomów po-
zosta∏oÊci pestycydów w niektórych pro-
duktach pochodzenia roÊlinnego, w tym
owocach i warzywach, oraz na ich po-
wierzchni (Dz. Urz. WE L 136 z 18.05.2001),

107) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja
2001 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrek-
tyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz
90/642/EWG w sprawie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta-
∏oÊci pestycydów, odpowiednio w zbo-
˝ach, w Êrodkach spo˝ywczych pochodze-
nia zwierz´cego i w niektórych produktach
pochodzenia roÊlinnego, w tym owocach
i warzywach, oraz na ich powierzchni
(Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001),

108) dyrektywy 2001/48/WE z dnia 28 czerwca
2001 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie
ustalania najwy˝szych dopuszczalnych po-
ziomów pozosta∏oÊci pestycydów, odpo-
wiednio w zbo˝ach i w niektórych produk-
tach pochodzenia roÊlinnego, w tym owo-
cach i warzywach, oraz na ich powierzchni
(Dz. Urz. WE L 180 z 03.07.2001),

109) dyrektywy 2001/50/WE z dnia 3 lipca 2001 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 95/45/WE ustana-
wiajàcà szczególne kryteria czystoÊci doty-
czàce barwników stosowanych w Êrodkach
spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 190
z 12.07.2001),

110) dyrektywy 2001/52/WE z dnia 3 lipca
2001 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/31/WE
ustanawiajàcà szczególne kryteria czysto-
Êci dotyczàce substancji s∏odzàcych stoso-
wanych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz.
WE L 190 z 12.07.2001), 

111) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca
2001 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrek-
tyw 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz
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90/642/EWG w sprawie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta-
∏oÊci pestycydów, odpowiednio w zbo˝ach
i na ich powierzchni, w Êrodkach spo˝yw-
czych pochodzenia zwierz´cego i w niektó-
rych produktach pochodzenia roÊlinnego,
w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE
L 208 z 01.08.2001), 

112) dyrektywy 2001/95 z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie ogólnego bezpieczeƒstwa pro-
duktów (Dz. Urz. WE L 11 z 15.01.2001),

113) dyrektywy 2001/101/WE z dnia 26 listopada
2001 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 2000/13/WE
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do etykie-
towania, prezentacji i reklamy Êrodków
spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 310
z 28.11.2001, z póên. zm.),

114) dyrektywy 2002/5/WE z dnia 30 stycznia
2002 r. zmieniajàcej za∏àcznik II do dyrekty-
wy 90/642/EWG w odniesieniu do ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych pozio-
mów pozosta∏oÊci pestycydów w niektó-
rych produktach pochodzenia roÊlinnego,
w tym owocach i warzywach, oraz na ich
powierzchni (Dz. Urz. WE L 34
z 05.02.2002), 

115) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego
2002 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG
w odniesieniu do ustalania najwy˝szych
dopuszczalnych poziomów pozosta∏oÊci
pestycydów w zbo˝ach, Êrodkach spo˝yw-
czych pochodzenia zwierz´cego i niektó-
rych produktach pochodzenia roÊlinnego,
w tym odpowiednio owocach i warzy-
wach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE
L 64 z 07.03.2002), 

116) dyrektywy 2002/26/WE z dnia 13 marca
2002 r. ustanawiajàcej metody pobierania
próbek i metody analiz do celów urz´do-
wej kontroli poziomów ochratoksyny
A w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 75 z 16.03.2002), 

117) dyrektywy 2002/27/WE z dnia 13 marca
2002 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 98/53/WE
ustanawiajàcà metody pobierania próbek
oraz metody analiz do celów urz´dowej
kontroli poziomów niektórych zanieczysz-
czeƒ w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE
L 75 z 16.03.2002), 

118) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja
2002 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrek-
tyw 86/362/EWG, 86/363/EWG
i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania
najwy˝szych dopuszczalnych poziomów
pozosta∏oÊci pestycydów (bentazonu i pi-
rydatu) w zbo˝ach, Êrodkach spo˝ywczych
pochodzenia zwierz´cego i niektórych pro-
duktach pochodzenia roÊlinnego, w tym
owocach i warzywach oraz na ich po-
wierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002),

119) dyrektywy 2002/46/EWG z dnia 10 czerwca
2002 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
suplementów ˝ywnoÊciowych (Dz. Urz. WE
L 183 z 12.07.2002),

120) dyrektywy 2002/63/WE z dnia 11 lipca
2002 r. ustanawiajàcej wspólnotowe me-
tody pobierania próbek do celów urz´do-
wej kontroli pozosta∏oÊci pestycydów
w produktach pochodzenia roÊlinnego
i zwierz´cego oraz na ich powierzchni oraz
uchylajàca dyrektyw´ 79/700/EWG
(Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.2002),

121) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca
2002 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrek-
tyw 76/895/EWG, 86/362/EWG,
86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu
do ustalania najwy˝szych dopuszczalnych
poziomów pozosta∏oÊci pestycydów
w owocach i warzywach, zbo˝ach, Êrod-
kach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´ce-
go i niektórych produktach pochodzenia
roÊlinnego, w tym odpowiednio owocach
i warzywach, oraz na ich powierzchni
(Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002),

122) dyrektywy 2002/67/WE z dnia 18 lipca
2002 r. w sprawie etykietowania Êrodków
spo˝ywczych zawierajàcych chinin´ oraz
Êrodków spo˝ywczych zawierajàcych kofe-
in´ (Dz. Urz. WE L 191 z 19.07.2002), 

123) dyrektywy 2002/69/WE z dnia 26 lipca
2002 r. ustanawiajàcej metody pobierania
próbek i metody analizy do celów urz´do-
wej kontroli dioksyn i oznaczania dioksy-
nopodobnych polichlorowanych bifenyli
(PCB) w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz.
WE L 209 z 06.08.2002),

124) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia
2002 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG
i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta-
∏oÊci pestycydów (formotionu, dimetoatu
i oksydemetonu metylowego) w zbo˝ach,
Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwie-
rz´cego i niektórych produktach pochodze-
nia roÊlinnego, w tym owocach i warzy-
wach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE
L 225 z 22.08.2002),

125) dyrektywy 2002/76/WE z dnia 6 wrzeÊnia
2002 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie usta-
lania najwy˝szych dopuszczalnych pozio-
mów pozosta∏oÊci pestycydów (metsulfu-
ronu metylowego) w zbo˝ach oraz niektó-
rych produktach pochodzenia roÊlinnego,
w tym owocach i warzywach oraz na ich
powierzchni (Dz. Urz. WE L 240
z 07.09.2002),

126) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 paêdzierni-
ka 2002 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrek-
tyw 76/895/EWG, 86/362/EWG,
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86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu
do ustalania najwy˝szych dopuszczalnych
poziomów pozosta∏oÊci pestycydów
w zbo˝ach, Êrodkach spo˝ywczych pocho-
dzenia zwierz´cego i niektórych produk-
tach pochodzenia roÊlinnego, w tym owo-
cach i warzywach oraz na ich powierzchni
(Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002),

127) dyrektywy 2002/82/WE z dnia 15 paêdzier-
nika 2002 r. zmieniajàcej dyrektyw´
96/77/WE ustanawiajàcà szczególne kryte-
ria czystoÊci dla dodatków do ˝ywnoÊci in-
nych ni˝ barwniki i substancje s∏odzàce
(Dz. Urz. WE L 292 z 28.10.2002), 

128) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia
2002 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG
w zakresie ustalania najwy˝szych dopusz-
czalnych poziomów pozosta∏oÊci pestycy-
dów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu
metylowego) w zbo˝ach, Êrodkach spo-
˝ywczych pochodzenia zwierz´cego i nie-
których produktach pochodzenia roÊlinne-
go, w tym owocach i warzywach oraz na
ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343
z 18.12.2002),

129) dyrektywy 2002/100/WE z dnia 20 grudnia
2002 r. zmieniajàcej dyrektyw´
90/642/EWG w zakresie najwy˝szych do-
puszczalnych poziomów pozosta∏oÊci dla
azoksystrobiny (Dz. Urz. WE L 2
z 07.01.2003),

130) dyrektywy 2003/13/WE z dnia 10 lutego
2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 96/5/WE
w sprawie przetworzonej ˝ywnoÊci na ba-
zie zbó˝ oraz ˝ywnoÊci dla niemowlàt i ma-
∏ych dzieci (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003),

131) dyrektywy 2003/14/WE z dnia 10 lutego
2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´
91/321/EWG w sprawie preparatów dla
niemowlàt i preparatów pochodnych
(Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003),

132) dyrektywy 2003/52/WE z dnia 18 czerwca
2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/2/WE
w zakresie warunków stosowania dodatku
do ˝ywnoÊci E 425 konjac (Dz. Urz. WE
L 178 z 17.07.2003),

133) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca
2003 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG
oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustala-
nia najwy˝szych dopuszczalnych pozio-
mów pozosta∏oÊci pestycydów w zbo˝ach,
Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwie-
rz´cego i niektórych produktach pochodze-
nia roÊlinnego, w tym owocach i warzy-
wach (Dz. Urz. WE L 155 z 24.06.2003),

134) dyrektywy 2003/62/WE z dnia 20 czerwca
2003 r. zmieniajàcej dyrektywy
86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu
do najwy˝szych dopuszczalnych pozio-

mów pozosta∏oÊci heksakonazolu, klofen-
tezyny, mychlobutanilu i prochlorazu
(Dz. Urz. WE L 154 z 21.06.2003), 

135) dyrektywy 2003/69/WE z dnia 11 lipca
2003 r. zmieniajàcej za∏àcznik do dyrekty-
wy 90/642/EWG w odniesieniu do najwy˝-
szych dopuszczalnych poziomów pozosta-
∏oÊci dla chlormekwatu, lambda-cyhalotry-
ny, krezoksymu metylowego, azoksystrobi-
ny oraz niektórych ditiokarbaminianów
(Dz. Urz. WE L 175 z 15.07.2003),

136) dyrektywy 2003/78/WE z dnia 11 sierpnia
2003 r. ustanawiajàcej metody pobierania
próbek i metody analizy do celów urz´do-
wej kontroli poziomów patuliny w Êrod-
kach spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 203
z 12.08.2003), 

137) dyrektywy 2003/95/WE z dnia 27 paêdzier-
nika 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´
96/77/WE okreÊlajàcej szczegó∏owe kryte-
ria czystoÊci dla dodatków do artyku∏ów
spo˝ywczych innych ni˝ barwniki i sub-
stancje s∏odzàce (Dz. Urz. WE L 283
z 31.10.2003), 

138) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia
2003 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG
w zakresie ustalenia najwy˝szych dopusz-
czalnych poziomów niektórych pozosta∏o-
Êci pestycydów w zbo˝ach i na ich po-
wierzchni, w Êrodkach spo˝ywczych po-
chodzenia zwierz´cego i niektórych pro-
duktach pochodzenia roÊlinnego w tym
w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 324
z 11.12.2003),

139) dyrektywy 2003/114/WE z dnia 19 lutego
2003 r. zmieniajàcej po raz trzeci decyzj´
2002/308/WE ustanawiajàcà wykaz zatwier-
dzonych stref i zatwierdzonych hodowli
w odniesieniu do jednej lub wi´cej chorób
ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej
(VHS) i zakaênej martwicy uk∏adu krwio-
twórczego (IHN) (Dz. Urz. WE L 24
z 29.01.2004),

140) dyrektywy 2003/115/WE z dnia 22 grudnia
2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 94/35/WE
w sprawie substancji s∏odzàcych u˝ywa-
nych w Êrodkach spo˝ywczych (Dz. Urz.
WE L 24 z 29.01.2004),

141) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia
2003 r. zmieniajàcej za∏àczniki do dyrektyw
76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG
i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych
poziomów pozosta∏oÊci acefat, 2,4-D, para-
tion metylowy (Dz. Urz. WE L 327
z 16.12.2003),

142) dyrektywy 2003/120/WE z dnia 5 grudnia
2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´
90/496/EWG w sprawie oznaczania warto-
Êci od˝ywczej Êrodków spo˝ywczych
(Dz. Urz. WE L 333 z 20.12.2003),

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6540 — Poz. 959



143) dyrektywy 2003/121/WE z dnia 15 grudnia
2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 98/53/WE
ustalajàcej metody pobierania próbek
i metody analizy dla urz´dowej kontroli
niektórych zanieczyszczeƒ w Êrodkach spo-
˝ywczych (Dz. Urz. WE L 332 z 19.12.2003),

144) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia
2004 r. zmieniajàcej dyrektywy
76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG
i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych
poziomów pozosta∏oÊci fenamiphos
(Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2004),

145) dyrektywy 2004/4/WE z dnia 15 stycznia
2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 96/3/WE
przyznajàcà odst´pstwo od niektórych
przepisów dyrektywy 93/43/EWG w spra-
wie higieny Êrodków spo˝ywczych w od-
niesieniu do transportu morskiego p∏yn-
nych olejów i t∏uszczów luzem (Dz. Urz. WE
L 15 z 22.01.2004),

146) dyrektywy 2004/5/WE z dnia 20 stycznia
2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 2001/15/WE
w zakresie w∏àczenia niektórych substancji
do za∏àcznika (Dz. Urz. WE L 14
z 21.01.2004),

147) dyrektywy 2004/6/WE z dnia 20 stycznia
2004 r. usuwajàcej z dyrektywy 2001/15/WE
przesuni´cie terminu wdro˝enia przepisów
zakazujàcych handlu niektórymi produkta-
mi (Dz. Urz. WE L 15 z 22.01.2004).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ˝ywnoÊç (Êrodek spo˝ywczy) — ka˝dà sub-

stancj´ lub produkt w rozumieniu art. 2 roz-
porzàdzenia nr 178/2002/WE z dnia 28 stycz-
nia 2002 r. ustalajàcego ogólne zasady i wy-
magania prawa ˝ywnoÊciowego, ustana-
wiajàce Europejski Urzàd do Spraw Bezpie-
czeƒstwa ˚ywnoÊci oraz ustanawiajàce pro-
cedury w sprawie bezpieczeƒstwa ˝ywno-
Êciowego (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 178/2002/WE”,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zanieczyszczenie — ka˝dà substancj´ w ro-

zumieniu art. 1 rozporzàdzenia
nr 315/93/EWG z dnia 8 lutego 1993 r. usta-
lajàcego obowiàzujàce we Wspólnocie pro-
cedury dotyczàce zanieczyszczeƒ ˝ywnoÊci
(Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993),”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) obrót ˝ywnoÊcià — czynnoÊci w rozumieniu

art. 3 pkt 9 rozporzàdzenia
nr 178/2002/WE,”,

d) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) nowa ˝ywnoÊç — substancje lub ich mie-
szaniny w rozumieniu art. 1 rozporzàdze-
nia nr 258/97/WE z dnia 27 stycznia 1997 r.
w sprawie nowych produktów spo˝yw-
czych i nowych sk∏adników ˝ywnoÊci
(Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997), zwanego
dalej „rozporzàdzeniem nr 258/97/WE”,”,

e) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) ˝ywnoÊç przeznaczona bezpoÊrednio dla
konsumenta — ˝ywnoÊç znajdujàca si´
w obrocie w postaci gotowej do spo˝ycia
lub u˝ywania przez konsumentów w rozu-
mieniu art. 3 pkt 9 rozporzàdzenia
nr 178/2002/WE,”,

f) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) produkcja pierwotna — oznacza produkcj´
w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporzàdzenia
nr 178/2002/WE,”,

g) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) ryzyko — niebezpieczeƒstwo w rozumieniu
art. 3 pkt 9 rozporzàdzenia
nr 178/2002/WE,”,

h) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

„41) analiza ryzyka — post´powanie w rozu-
mieniu art. 3 pkt 10 rozporzàdzenia
nr 178/2002/WE,”,

i) pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„42) ocena ryzyka — proces w rozumieniu art. 3
pkt 11 rozporzàdzenia nr 178/2002/WE,”,

j) pkt 43 otrzymuje brzmienie:

„43) zarzàdzanie ryzykiem — post´powanie
w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporzàdzenia
nr 178/2002/WE,”,

k) pkt 44 otrzymuje brzmienie:

„44) informowanie o ryzyku — wymian´ infor-
macji i opinii podczas analizy ryzyka, w ro-
zumieniu art. 3 pkt 13 rozporzàdzenia
nr 178/2002/WE,”,

l) pkt 45 otrzymuje brzmienie:

„45) zagro˝enie — czynniki w rozumieniu art. 3
pkt 14 rozporzàdzenia nr 178/2002/WE,”,

m) pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) system wczesnego ostrzegania o niebez-
piecznych produktach ˝ywnoÊciowych
i Êrodkach ˝ywienia zwierzàt (Rapid Alert
System for Food and Feed), zwany dalej
„systemem RASFF” — post´powanie or-
ganów urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci i in-
nych podmiotów realizujàcych zadania
z zakresu bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, doty-
czàce powiadamiania organów admini-
stracji rzàdowej oraz Komisji Europejskiej
i Europejskiego Urz´du do Spraw Bezpie-
czeƒstwa ˚ywnoÊci o bezpoÊrednim lub
poÊrednim niebezpieczeƒstwie gro˝àcym
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˝yciu lub zdrowiu ludzi ze strony ˝ywnoÊci
lub Êrodków ˝ywienia zwierzàt zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w art. 50—57 roz-
porzàdzenia nr 178/2002/WE,”;

3) w art. 9: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wymagania dotyczàce pobierania próbek
˝ywnoÊci do badaƒ w ramach urz´dowej
kontroli ˝ywnoÊci oraz oznaczania diok-
syn i polichlorowanych bifenyli o w∏aÊci-
woÊciach podobnych do dioksyn w nie-
których Êrodkach spo˝ywczych,

2) minimalne wymagania dotyczàce metod
analitycznych w ramach urz´dowej kon-
troli ˝ywnoÊci oraz sposobów przygoto-
wywania próbek i metod analizy otrzyma-
nych wyników badaƒ

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci oraz wymagania w tym
zakresie obowiàzujàce w Unii Europejskiej.”,

b) dodaje si´ ust. 9—13 w brzmieniu:

„9. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e zezwoliç
na wprowadzenie do obrotu i stosowanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sub-
stancji dodatkowej nale˝àcej do kategorii
wymienionych w rozporzàdzeniu wydanym
na podstawie ust. 4 pkt 1, nieuwzgl´dnionej
w wykazach substancji obj´tych tym rozpo-
rzàdzeniem, z zastrze˝eniem nast´pujàcych
warunków: 

1) decyzja mo˝e byç wydana na okres nie
d∏u˝szy ni˝ dwa lata;

2) decyzja b´dzie okreÊlaç, jakie informacje
b´dà zawarte na opakowaniach jednost-
kowych Êrodków spo˝ywczych zawierajà-
cych substancje dodatkowe obj´te decy-
zjà; 

3) Êrodki spo˝ywcze zawierajàce substancje
dodatkowe obj´te decyzjà b´dà nadzoro-
wane przez organy urz´dowej kontroli
˝ywnoÊci.

10. W ciàgu dwóch miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie decyzji, o której mowa w ust. 9,
G∏ówny Inspektor Sanitarny przekazuje in-
nym paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej oraz Komisji Europejskiej tekst decyzji.

11. Przed up∏ywem dwuletniego okresu przewi-
dzianego w ust. 9 pkt 1, G∏ówny Inspektor
Sanitarny mo˝e wystàpiç do Komisji Euro-
pejskiej z wnioskiem o w∏àczenie substancji
dodatkowej do odpowiedniego wykazu do-
zwolonych substancji dodatkowych na tere-
nie Unii Europejskiej. Do wniosku za∏àcza
si´ uzasadnienie wraz z informacjà dotyczà-
cà sposobu i zakresu stosowania substancji
dodatkowej.

12. Decyzja, o której mowa w ust. 9, zostaje
uchylona w przypadku, gdy Komisja Euro-
pejska lub Rada Unii Europejskiej nie podej-
mie dzia∏aƒ okreÊlonych w art. 3 dyrektywy
89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych dodatków do
˝ywnoÊci dopuszczonych do u˝ytku w Êrod-
kach spo˝ywczych.

13. Decyzja zezwalajàca, o której mowa w ust. 9
nie mo˝e byç ponownie wydana w odniesie-
niu do tej samej substancji dodatkowej, chy-
ba, ˝e uzasadnia to post´p naukowy lub
techniczny dokonany od chwili uchylenia
decyzji.”;

4) w art. 9a dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e czasowo
ograniczyç lub zawiesiç obrót wodami pocho-
dzàcymi z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, je˝eli wystàpi uzasadnione podejrzenie,
˝e dana woda mo˝e spowodowaç zagro˝enie
dla zdrowia ludzi.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, G∏ów-
ny Inspektor Sanitarny bezzw∏ocznie powiada-
mia Komisj´ Europejskà oraz paƒstwa cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej podajàc powody
podj´tej decyzji.”;

5) w art. 11 uchyla si´ ust. 1a—4 i skreÊla si´ oznacze-
nie ust. 1;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Podj´cie produkcji nowej ˝ywnoÊci lub
wprowadzenie jej do obrotu poprzedza
si´ post´powaniem, o którym mowa
w rozporzàdzeniu nr 258/97/WE oraz
w rozporzàdzeniu nr 1829/2003/WE
z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie
zmodyfikowanej genetycznie ˝ywnoÊci
i paszy (Dz. Urz. WE L 268
z 18.10.2003).

2. Post´powanie dotyczàce wst´pnej
oceny, o której mowa w art. 6 ust. 2
rozporzàdzenia nr 258/97/WE, przepro-
wadza G∏ówny Inspektor Sanitarny.

3. Koszty post´powania ponoszà wnio-
skodawcy, o których mowa w art. 4 roz-
porzàdzenia nr 258/97/WE.”;

7) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb post´powania dotyczàcego
dokonywania wst´pnej oceny i opraco-
wywania wst´pnych sprawozdaƒ ocenia-
jàcych, o których mowa w art. 6 ust. 2
rozporzàdzenia nr 258/97/WE oraz jed-
nostki naukowe lub ekspertów w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na przedmiot wniosku
dotyczàcego nowej ˝ywnoÊci, majàc na
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wzgl´dzie stwierdzenie, czy Êrodek spo-
˝ywczy obj´ty wnioskiem nie stanowi za-
gro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia cz∏owieka
oraz Êrodowiska, a tak˝e jednolite wyma-
gania w tym zakresie obowiàzujàce
w Unii Europejskiej.”;

8) uchyla si´ art. 13a;

9) uchyla si´ art. 14 i 15;

10) w art. 51 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozpoczyna dzia∏alnoÊç bez uzyskania decyzji,
o której mowa w przepisach okreÊlonych
w art. 12 ust. 1, a tak˝e decyzji, o której mowa
w art. 22 ust. 2, art. 27 ust. 2 i art. 39 ust. 4.”.

Art. 53. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opako-
waniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11,
poz. 97) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 94/62/WE z dnia
20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaƒ i odpa-
dów opakowaniowych (Dz. Urz. WE Nr 365,
31.12.1994).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospodarowa-
nia niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z póên.
zm.40)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swo-
jej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrek-
tyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca
1975 r. w sprawie unieszkodliwiania ole-
jów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194
z 25.07.1975),

2) dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE
L 194 z 25.07.1975),

3) dyrektywy 91/156/EWG z dnia 18 marca
1991 r. zmieniajàcej dyrektyw´
75/442/EWG w sprawie odpadów (Dz. Urz.
WE L 78 z 26.03.1991),

4) dyrektywy 91/157/EWG z dnia 18 marca
1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów

zawierajàcych niektóre substancje niebez-
pieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

5) dyrektywy 94/62/WE z dnia 20 grudnia
1994 r. w sprawie opakowaƒ i odpadów
opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365
z 31.12.1994).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie — z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej
— wydanie specjalne.”;

2) w art. 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa okreÊla obowiàzki przedsi´biorców
b´dàcych wytwórcami produktów, importe-
rami lub dokonujàcych wewnàtrzwspólno-
towego nabycia towarów, zwiàzane z wpro-
wadzeniem na terytorium kraju produktów
w opakowaniach, których rodzaje okreÊla
za∏àcznik nr 1 do ustawy i produktów wy-
mienionych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do usta-
wy, oraz okreÊla zasady ustalania i pobiera-
nia op∏aty produktowej i op∏aty depozyto-
wej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do
przedsi´biorcy wprowadzajàcego na teryto-
rium kraju w drodze importu lub wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia towary, których
cz´Êciami sk∏adowymi lub przynale˝noÊcia-
mi sà produkty wymienione w za∏àcznikach
nr 2 i 3 do ustawy.”;

3) w art. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) eksporcie produktów — rozumie si´ przez to
potwierdzony przez urzàd celny wyjÊcia wy-
wóz produktów lub produktów w opakowa-
niach z terytorium kraju poza terytorium
Wspólnoty,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imporcie produktów — rozumie si´ przez to
przywóz produktów lub produktów w opa-
kowaniach z terytorium paƒstwa trzeciego
w celu wprowadzenia na terytorium kraju,”,

c) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) importerze — rozumie si´ przez to tak˝e
importerów importujàcych produkty lub
produkty w opakowaniach na potrzeby
w∏asne; nie uwa˝a si´ za importera pro-
duktów lub produktów w opakowaniach
przedsi´biorcy, który dokonuje eksportu
lub wewnàtrzwspólnotowej dostawy
uprzednio importowanych produktów lub
produktów w opakowaniach,”,
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d) dodaje si´ pkt 11a—11g w brzmieniu:

„11a) terytorium kraju — rozumie si´ przez to
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

11b) terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego —
rozumie si´ przez to terytorium paƒstwa
wchodzàcego w sk∏ad terytorium Wspól-
noty Europejskiej,

11c) terytorium paƒstwa trzeciego — rozumie
si´ przez to terytorium niewchodzàce
w sk∏ad terytorium Wspólnoty Europej-
skiej,

11d) terytorium Wspólnoty Europejskiej — ro-
zumie si´ przez to terytoria paƒstw cz∏on-
kowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym
˝e nast´pujàce terytoria poszczególnych
paƒstw cz∏onkowskich sà wy∏àczone z te-
rytorium Wspólnoty Europejskiej:

— wyspa Heligoland, terytorium Buesin-
gen — z Republiki Federalnej Niemiec,

— Ceuta, Melilla, wyspy Kanaryjskie —
z Królestwa Hiszpanii,

— Livigno, Campione d’Italia, w∏oska
cz´Êç jeziora Lugano — z Republiki
W∏oskiej, 

— departamenty zamorskie Republiki
Francuskiej — z Republiki Francuskiej,

— Góra Athos — z Republiki Greckiej,

— wyspy Alandzkie — z Republiki Finlan-
dii,

11e) wewnàtrzwspólnotowa dostawa produk-
tów lub produktów w opakowaniach —
rozumie si´ przez to wywóz produktów
lub produktów w opakowaniach z teryto-
rium kraju na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego,

11f)  wewnàtrzwspólnotowe nabycie produk-
tów lub produktów w opakowaniach —
rozumie si´ przez to przemieszczanie pro-
duktów lub produktów w opakowaniach
z terytorium innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego w celu wprowadzenia na teryto-
rium kraju,

11g) wewnàtrzwspólnotowy nabywca — rozu-
mie si´ przez to tak˝e przedsi´biorców
dokonujàcych wewnàtrzwspólnotowego
nabycia produktów lub produktów
w opakowaniach na potrzeby w∏asne; nie
uwa˝a si´ za wewnàtrzwspólnotowego
nabywc´ produktów lub produktów
w opakowaniach przedsi´biorcy, który
dokonuje eksportu lub wewnàtrzwspól-
notowej dostawy uprzednio wewnàtrz-
wspólnotowo nabytych produktów lub
produktów w opakowaniach,”,

e) dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:

„12a) wprowadzenie na rynek krajowy — rozu-
mie si´ przez to wprowadzenie na teryto-
rium kraju,”;

4) w art. 3:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku importu produktów lub pro-
duktów w opakowaniach uwa˝a si´, ˝e im-
porter wprowadza na terytorium kraju pro-
dukty lub produkty w opakowaniach w da-
cie ich dopuszczenia do obrotu na teryto-
rium kraju.”,

b) dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku wewnàtrzwspólnotowego
nabycia produktów lub produktów w opa-
kowaniach uwa˝a si´, ˝e przedsi´biorca
wprowadza na terytorium kraju produkty
lub produkty w opakowaniach w dacie wy-
stawienia faktury potwierdzajàcej we-
wnàtrzwspólnotowe nabycie produktów
lub produktów w opakowaniu.”,

c) ust. 9 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) mas´ opon zebranych i zregenerowanych
(bie˝nikowanych) na terytorium kraju,

3) mas´ olejów bazowych pochodzàcych z re-
generacji zebranych na terytorium kraju
olejów odpadowych, zu˝ytych do wytwo-
rzenia wprowadzonych na terytorium kraju
olejów smarowych, z zastrze˝eniem spe∏-
nienia warunków okreÊlonych w ust. 12
i 13.”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przy obliczaniu osiàgni´tych poziomów re-
cyklingu przez danego przedsi´biorc´ do
masy olejów odpadowych poddanych re-
cyklingowi dodaje si´ mas´ olejów bazo-
wych pochodzàcych z regeneracji zebra-
nych na terytorium kraju olejów odpado-
wych, zu˝ytych do wytworzenia wprowa-
dzonych na terytorium kraju olejów smaro-
wych, z zastrze˝eniem spe∏nienia warun-
ków okreÊlonych w ust. 12 i 13.”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recy-
klingu nie uwzgl´dnia si´ produktów, które
sà cz´Êciami sk∏adowymi lub przynale˝no-
Êciami towarów wyeksportowanych lub
wywiezionych z terytorium kraju w drodze
wewnàtrzwspólnotowej dostawy.”,

f)  ust. 11a i 11b otrzymujà brzmienie: 

„11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recy-
klingu odpadów opakowaniowych i po-
u˝ytkowych, do masy lub iloÊci wprowa-
dzonych na rynek opakowaƒ lub produk-
tów nie wlicza si´ produktów i produktów
w opakowaniach, które zosta∏y wyekspor-
towane lub opuÊci∏y terytorium kraju
w drodze wewnàtrzwspólnotowej dosta-
wy, dokonanej przez przedsi´biorc´ inne-
go ni˝ wytwórca tych produktów lub pro-
duktów w opakowaniach, na podstawie
dokumentów potwierdzajàcych ten eks-
port lub wewnàtrzwspólnotowà dostaw´
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produktów lub produktów w opakowa-
niach.

11b. Do rzeczywiÊcie osiàgni´tego poziomu
odzysku i recyklingu odpadów opakowa-
niowych i pou˝ytkowych nie wlicza si´
importu oraz wewnàtrzwspólnotowego
nabycia odpadów opakowaniowych i po-
u˝ytkowych, które poddaje si´ odzyskowi
i recyklingowi na terytorium kraju.”;

5) w art. 11 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. W przypadku eksportu odpadów lub we-
wnàtrzwspólnotowej dostawy odpadów
w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi,
mas´ lub iloÊç odpadów ustala si´ na podsta-
wie dokumentów potwierdzajàcych ten eks-
port lub faktury potwierdzajàcej wewnàtrz-
wspólnotowà dostaw´ odpadów.”;

6) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorca wytwarzajàcy, importujàcy lub
dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowego naby-
cia akumulatorów o∏owiowych (kwasowych)
jest obowiàzany do∏àczyç do produktu infor-
macj´ o warunkach i trybie zwrotu zu˝ytego
akumulatora oraz o w∏asnych punktach syste-
mu zbiórki tego odpadu.”.

Art. 55. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowa-
dzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odno-
Ênik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunal-
nych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do spo-
˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330
z 05.12.1998),

3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 paêdziernika
2000 r. ustanawiajàcej ramy wspólnotowego
dzia∏ania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz.
WE L 327 z 22.12.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 56. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o le-
Ênym materiale rozmno˝eniowym (Dz. U. Nr 73,
poz. 761) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 1999/105/WE z dnia

22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leÊnym ma-
teria∏em rozmno˝eniowym (Dz. Urz. WE L 11
z 15.01.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 57. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007
oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 91/477/EWG
z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli na-
bywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256
z 13.09.1991).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) posiada obywatelstwo:
— polskie,
— innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-

pejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, 

— innego paƒstwa je˝eli otrzyma∏a zezwolenie
na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo na zasadzie wzajem-
noÊci, o ile umowy mi´dzynarodowe ratyfi-
kowane przez Rzeczpospolità Polskà nie
stanowià inaczej,”;

3) w art. 12 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dane osobowe przedsi´biorcy, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1, a w przypadku przedsi´-
biorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2,
cz∏onków organu zarzàdzajàcego przedsi´bior-
cy, prokurentów i pe∏nomocników, zawierajà-
ce:
a) imi´ i nazwisko, 
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo, 

d) numer PESEL, a w przypadku osoby posia-
dajàcej obywatelstwo innego paƒstwa seri´
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i numer paszportu lub w stosunku do oby-
wateli innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym seri´ i numer
innego dokumentu potwierdzajàcego to˝sa-
moÊç,

e) adresy zameldowania na pobyt sta∏y i cza-
sowy,”;

4) w art. 22 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiadaç nienagannà opini´ wydanà przez ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Policji
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia, a w przypadku obywatela innego paƒstwa
— przez organ odpowiedniego szczebla i kom-
petencji w tym paƒstwie, w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania.”;

5) w art. 28 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiadaç nienagannà opini´, wydanà przez ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Policji,
w∏aÊciwego ze wzgl´du na jego miejsce za-
mieszkania a w przypadku obywatela innego
paƒstwa — przez organ odpowiedniego szcze-
bla i kompetencji w tym paƒstwie, w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania.”;

6) w art. 32 w ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„Art. 32. 1. Przedsi´biorca wprowadzajàcy na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
wyprowadzajàcy z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej materia∏y wybucho-
we oraz broƒ, na które nie jest wyma-
gane zezwolenie ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, jest obowiàzany
posiadaç koncesj´ ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych i okazaç jà
funkcjonariuszowi celnemu.

2. Funkcjonariusz celny po dokonaniu
odprawy celnej wwiezionego towaru,
o którym mowa w ust. 1, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia
komendanta wojewódzkiego Policji
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ lub
miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U.
Nr 76, poz. 811, z póên. zm.41)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia
1990 r. w sprawie ograniczonego stosowa-
nia mikroorganizmów zmodyfikowanych ge-
netycznie (Dz. Urz. WE L 117 z 08.05.1990), 

2) dyrektywy 98/81/WE z dnia 26 paêdziernika
1998 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 90/219/EWG
w sprawie ograniczonego stosowania mi-
kroorganizmów zmodyfikowanych genetycz-
nie (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998), 

3) dyrektywy 2001/18/WE z dnia 12 marca
2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania
do Êrodowiska organizmów zmodyfikowa-
nych genetycznie i uchylenia dyrektywy
90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106
z 17.04.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 45 uchyla si´ ust. 5;

3) w art. 47: 

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „z zastrze˝eniem
ust. 5”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;

4) uchyla si´ art. 47a.

Art. 59. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póên. zm.42)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 98/6/WE z dnia
16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsu-
menta poprzez podawanie cen produktów ofe-
rowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80
z 4.07.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Z zastrze˝eniem przepisów szczegól-
nych, przy uzgadnianiu ceny umownej
oraz przy stosowaniu ceny urz´dowej
przedsi´biorca ma obowiàzek okreÊliç,
w formie pisemnej, a tak˝e, o ile to
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mo˝liwe, w postaci elektronicznej,
w sposób dost´pny dla kupujàcego,
szczegó∏owà charakterystyk´ jakoÊcio-
wà towaru (us∏ugi).

2. Rada Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwej organizacji zrzeszajàcej pro-
ducentów oraz organizacji, której ce-
lem statutowym jest ochrona intere-
sów konsumentów, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wykaz towarów
(us∏ug), do których nie ma zastosowa-
nia obowiàzek okreÊlania szczegó∏o-
wej charakterystyki jakoÊciowej towa-
ru lub us∏ugi, w przypadku gdy spe∏-
nienie obowiàzku okreÊlenia szczegó-
∏owej charakterystyki jakoÊciowej to-
waru lub us∏ugi stanowi∏oby nadmier-
ne obcià˝enie dla przedsi´biorcy ze
wzgl´du na specyficzne warunki sprze-
da˝y lub z uwagi na charakter towa-
ru.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.43)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swo-
jej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrek-
tyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca
1975 r. dotyczàcej wymaganej jakoÊci
wód powierzchniowych przeznaczonych
do poboru wody pitnej w paƒstwach
cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 194
z 25.07.1975), 

2) dyrektywy 76/160/EWG z dnia 8 grudnia
1975 r. dotyczàcej jakoÊci wody w kàpieli-
skach (Dz. U. WE L 31 z 05.02.1976),

3) dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja
1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spo-
wodowanego przez niektóre substancje
niebezpieczne odprowadzane do Êrodo-
wiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. WE
L 129 z 18.05.1976),

4) dyrektywy 78/659/EWG z dnia 18 lipca
1978 r. w sprawie jakoÊci s∏odkich wód
wymagajàcych ochrony lub poprawy
w celu zachowania ˝ycia ryb (Dz. Urz. WE
L 222 z 14.08.1978),

5) dyrektywy 79/869/EWG z dnia 9 paêdzier-
nika 1979 r. dotyczàcej metod pomiaru
i cz´stotliwoÊci pobierania próbek oraz
analizy wód powierzchniowych przezna-
czonych do poboru wody pitnej w paƒ-

stwach cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 271
z 29.10.1979),

6) dyrektywy 79/923/EWG z dnia 30 paê-
dziernika 1979 r. w sprawie wymaganej
jakoÊci wód, w których ˝yjà skorupiaki
(Dz. Urz. WE L 281 z 10.11.1979),

7) dyrektywy 80/68/EWG z dnia 17 grudnia
1979 r. w sprawie ochrony wód podziem-
nych przed zanieczyszczeniem spowodo-
wanym przez niektóre substancje niebez-
pieczne (Dz. Urz. WE L 20 z 26.01.1980),

8) dyrektywy 82/176/EWG z dnia 22 marca
1982 r. w sprawie wartoÊci dopuszczal-
nych dla Êcieków i wskaêników jakoÊci
wód w odniesieniu do zrzutów rt´ci
z przemys∏u elektrolizy chlorków metali
alkalicznych (Dz. Urz. WE L 81
z 27.03.1982),

9) dyrektywy 84/491/EWG z dnia 9 paêdzier-
nika 1982 r. w sprawie wartoÊci dopusz-
czalnych dla Êcieków i wskaêników jako-
Êci wód w odniesieniu do zrzutów heksa-
chlorocycloheksanu (Dz. Urz. WE L 274
z 17.10.1984),

10) dyrektywy 83/513/EWG z dnia 26 wrze-
Ênia 1983 r. w sprawie wartoÊci dopusz-
czalnych dla Êcieków i wskaêników jako-
Êci wód w odniesieniu do zrzutów kadmu
(Dz. Urz. WE L 291 z 24.10.1983),

11) dyrektywy 84/156/EWG z dnia 8 marca
1984 r. w sprawie wartoÊci dopuszczal-
nych dla Êcieków i wskaêników jakoÊci
wód w odniesieniu do zrzutów rt´ci z sek-
torów innych ni˝ przemys∏ elektrolizy
chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE
L 74 z 17.03.1984),

12) dyrektywy 86/280/EWG z dnia 12 czerwca
1986 r. w sprawie wartoÊci dopuszczal-
nych dla Êcieków i wskaêników jakoÊci
wód w odniesieniu do zrzutów niektórych
substancji niebezpiecznych zawartych
w wykazie I Za∏àcznika do dyrektywy
76/464/EWG (Dz. Urz. WE L 181
z 04.07.1986),

13) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r. dotyczàcej oczyszczania Êcieków
komunalnych (Dz. Urz. WE L 135
z 30.05.1991),

14) dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia
1991 r. dotyczàcej ochrony wód przed za-
nieczyszczeniami powodowanym przez
azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz.
WE L 375 z 31.12.1991), 

15) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 paêdzier-
nika 2000 r. ustanawiajàcej ramy wspól-
notowego dzia∏ania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej —
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dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie
specjalne.”;

2) w art. 43 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wy-
znacza, po zasi´gni´ciu opinii zainteresowa-
nych gmin i zarzàdu województwa, wojewo-
da w drodze aktu prawa miejscowego.
W przypadku je˝eli aglomeracja obejmowa∏a-
by tereny po∏o˝one w dwóch lub wi´cej woje-
wództwach, w∏aÊciwym do wyznaczenia
aglomeracji jest wojewoda tego wojewódz-
twa, na którego terenie znajdowaç si´ b´dzie
najwi´ksza cz´Êç aglomeracji.”;

3) w art. 43 po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Wojewoda przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw Êrodowiska corocznie, nie póê-
niej ni˝ do dnia 31 marca, sprawozdanie z re-
alizacji krajowego programu oczyszczania
Êcieków komunalnych w województwie, za-
wierajàce:

1) wykaz aglomeracji,

2) informacj´ o stanie wyposa˝enia aglome-
racji w systemy kanalizacji zbiorczej
i oczyszczalnie Êcieków komunalnych,

3) informacj´ o post´pie realizacji przedsi´-
wzi´ç okreÊlonych w krajowym programie
oczyszczania Êcieków komunalnych,

4) informacj´ o iloÊci wytworzonych w ciàgu
roku Mg suchej masy osadów Êciekowych
w oczyszczalniach Êcieków komunalnych
aglomeracji oraz sposób post´powania
z tymi osadami

z uwzgl´dnieniem podzia∏u paƒstwa na ob-
szary dorzeczy i regiony wodne.”;

4) w art. 43 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmie-
niu:

„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób wy-
znaczania obszaru i granic aglomeracji. 

4b. Wydajàc rozporzàdzenie o którym mowa
w ust. 4a, minister uwzgl´dni koszty rozwoju
i eksploatacji systemów kanalizacji zbiorczej
oraz g´stoÊç zaludnienia.

4c. Krajowy program oczyszczania Êcieków ko-
munalnych podlega okresowej aktualizacji,
nie rzadziej ni˝ raz na dwa lata.”;

5) art. 208 otrzymuje brzmienie:

„Art. 208. 1. Obowiàzek o którym mowa w art. 43
ust. 1 gminy tworzàce aglomeracje
zrealizujà w terminach okreÊlonych
w krajowym programie oczyszczania

Êcieków komunalnych, o którym mo-
wa w art. 43 ust. 3.

2. Rada Ministrów zatwierdzi krajowy
program oczyszczania Êcieków komu-
nalnych w terminie dwóch lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Pierwsze wyznaczenie aglomeracji,
o którym mowa w art. 43 ust. 2a, wo-
jewoda przeprowadzi w terminie do
dnia 31 marca 2005 r.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredy-
cie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 oraz
z 2003 r. Nr 109, poz. 1030) do tytu∏u ustawy dodaje si´
odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 87/102/EWG z dnia
22 grudnia 1986 r. w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych kredytu kon-
sumenckiego (Dz. Urz. WE L 42 z 12.02.1987,
z póên. zm.).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagno-
styce laboratoryjnej (Dz. U. Nr 100, poz. 1083, z póên.
zm.44)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Diagnostà laboratoryjnym jest osoba wpi-
sana na list´ diagnostów laboratoryjnych,
która ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych, posiada stan zdrowia pozwala-
jàcy na wykonywanie zawodu diagnosty
laboratoryjnego, wykonuje zawód w labo-
ratorium oraz spe∏nia jeden z warunków:
1) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku

analityka medyczna i uzyska∏a tytu∏ za-
wodowy magistra,

2) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku in-
nym ni˝ okreÊlony w pkt 1, przydatnym
do wykonywania zawodu diagnosty la-
boratoryjnego, i uzyska∏a tytu∏ zawodo-
wy magistra oraz w ramach kszta∏cenia
podyplomowego uzyska∏a kwalifikacje
zawodowe w zakresie analityki medycz-
nej potwierdzone egzaminem,

3) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku in-
nym ni˝ okreÊlony w pkt 1 i uzyska∏a na
dotychczasowych zasadach specjaliza-
cj´ I lub II stopnia w dziedzinie majàcej
zastosowanie w diagnostyce laborato-
ryjnej,
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4) posiada dyplom wydany w paƒstwie in-
nym ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie Unii Eu-
ropejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym
uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za
równowa˝ny z dyplomem uzyskiwanym
w Rzeczypospolitej Polskiej, potwier-
dzajàcym tytu∏ zawodowy magistra na
kierunku analityka medyczna,

5) posiada kwalifikacje do wykonywania
zawodu diagnosty laboratoryjnego na-
byte w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym innym
ni˝ Rzeczpospolita Polska uznane w Rze-
czypospolitej Polskiej zgodnie z ustawà
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowa-
nych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r.
Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864
oraz z 2004 r.  Nr 96, poz. 959).”;

2) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis na list´ diagnostów laboratoryjnych
obejmuje:

1) numer i dat´ wpisu,

2) nazwisko, imi´ lub imiona, dat´ urodzenia,
numer PESEL lub — gdy ten numer nie zo-
sta∏ nadany — numer paszportu, dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwier-
dzajàcego to˝samoÊç,

3) adres zamieszkania,

4) numer prawa wykonywania zawodu.”;

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W odniesieniu do obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym wystarczajàcym do-
kumentem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest
oÊwiadczenie o znajomoÊci j´zyka polskiego
w mowie i w piÊmie w zakresie niezb´dnym do
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryj-
nego.”;

4) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do osób,
które naby∏y prawo do wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego w innych ni˝ Rzecz-
pospolita Polska paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstwach cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochro-
nie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 96/9/WE z dnia
11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej
baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 5 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) producent jest obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏on-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub ma miejsce
sta∏ego pobytu na terytorium Wspólnoty Euro-
pejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym,

3) producent jest osobà prawnà za∏o˝onà zgod-
nie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, posiadajàcà siedzib´ i za-
k∏ad g∏ówny wykonywania dzia∏alnoÊci na te-
rytorium Wspólnoty Europejskiej lub paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym; je˝eli
producent posiada tylko siedzib´ na teryto-
rium Wspólnoty Europejskiej lub paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jego
dzia∏alnoÊç musi byç istotnie i trwale zwiàzana
z gospodarkà paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym,”;

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwsza sprzeda˝ kopii bazy danych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym przez uprawnionego lub za jego zgodà,
wyczerpuje prawo do kontrolowania odsprze-
da˝y tej kopii na ich terytorium.”.
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Art. 64. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o osta-
tecznoÊci rozrachunku w systemach p∏atnoÊci i syste-
mach rozrachunku papierów wartoÊciowych oraz za-
sadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123,
poz. 1351, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 223, poz. 2216
oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594) do tytu∏u ustawy doda-
je si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 98/26/WE z dnia
19 maja 1998 r. w sprawie zamkni´cia rozliczeƒ
w systemach p∏atnoÊci i rozrachunku papierów
wartoÊciowych (Dz. Urz. WE L 166 z 11.06.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 65. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371,
z póên. zm.45)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 76/914/EWG z dnia 16 grudnia
1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wy-
szkolenia kierowców w transporcie drogo-
wym (Dz. Urz. WE L 357 z 29.12.1976),

2) dyrektywy 84/647/EWG z dnia 19 grudnia
1984 r. w sprawie u˝ytkowania pojazdów
najmowanych bez kierowców w celu prze-
wozu drogowego rzeczy (Dz. Urz. WE L 335
z 22.12.1984), 

3) dyrektywy 88/599/EWG z dnia 23 listopada
1988 r. w sprawie standardowych procedur
sprawdzajàcych przy wykonaniu rozporzà-
dzenia (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmo-
nizacji niektórych przepisów socjalnych od-
noszàcych si´ do transportu drogowego
oraz rozporzàdzenia (EWG) nr 3821/85
w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowa-
nych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE
L 325 z 29.11.1988),

4) dyrektywy 90/398/EWG z dnia 24 lipca 1990 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 84/647/EWG w spra-
wie u˝ytkowania pojazdów najmowanych
bez kierowców w celu drogowego przewozu
rzeczy (Dz. Urz. WE L 202 z 31.07.1990),

5) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia
1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kom-
binowanego towarów mi´dzy paƒstwami

cz∏onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992), 

6) dyrektywy 98/76/WE z dnia 1 paêdziernika
1998 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 96/26/WE
w sprawie dost´pu do zawodu przewoênika
drogowego transportu rzeczy i przewoênika
drogowego transportu osób oraz wzajemne-
go uznawania dyplomów, Êwiadectw i in-
nych dokumentów potwierdzajàcych posia-
danie kwalifikacji, majàca na celu u∏atwienie
im korzystania z prawa swobody przedsi´-
biorczoÊci w dziedzinie transportu krajowe-
go i mi´dzynarodowego (Dz. Urz. WE L 277
z 14.10.1998),

7) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999 r. w sprawie pobierania op∏at za u˝ytko-
wanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ci´˝arowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999),

8) dyrektywy 2000/30/WE z dnia 6 czerwca
2000 r. w sprawie drogowej kontroli przy-
datnoÊci do ruchu pojazdów u˝ytkowych po-
ruszajàcych si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE
L 203 z 10.08.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — doty-
czà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 10 uchyla si´ ust. 3, 3a i 5;

3) art. 19a otrzymuje brzmienie:

„Art. 19a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
wprowadziç wymóg posiadania ze-
zwolenia na wykonywanie mi´dzyna-
rodowego transportu drogowego
osób na lub przez terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej pojazdem samo-
chodowym przeznaczonym konstruk-
cyjnie do przewozu nie wi´cej ni˝
9 osób ∏àcznie z kierowcà przez zagra-
nicznych przewoêników z niektórych
paƒstw majàc na uwadze zasad´ wza-
jemnoÊci.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝
w przypadku przejazdu pojazdu sa-
mochodowego bez osób podró˝-
nych. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
wydaje minister w∏aÊciwy do spraw
transportu.”;

4) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór zezwolenia,
o którym mowa w art. 19a, oraz wzór zezwole-
nia i wypisu z zezwolenia, o którym mowa
w art. 18, uwzgl´dniajàc zakres niezb´dnych
danych, a tak˝e majàc na uwadze przepisy roz-
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porzàdzenia nr 2121/98/WE z dnia 2 paêdzierni-
ka 1998 r. okreÊlajàcego szczegó∏owe zasady
stosowania rozporzàdzeƒ nr 684/92/EWG
i nr 12/98/WE, w sprawie dokumentów wyma-
ganych w mi´dzynarodowym transporcie
osób wykonywanym autobusami i autokarami
(Dz. Urz. WE L 268 z 03.10.1998).”;

5) w art. 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przebiegu linii regularnej, rozk∏adu jazdy,
zwi´kszenia pojemnoÊci pojazdów, cz´stotli-
woÊci ich kursowania lub zmian godzin odjaz-
dów z poszczególnych przystanków,”;

6) w art. 27 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust.1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza jaz-
dy majàc na uwadze przepisy Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 20 ust. 2.”;

7) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e upowa˝niç, w drodze zarzàdzenia,
kierownika jednostki, o której mowa
w art. 17 ust. 2, do wydawania i dystry-
bucji formularzy jazdy, majàc na wzgl´-
dzie usprawnienie procedur wydawania
tych formularzy.”;

8) w art. 30 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przepisy ustawy dotyczàce zezwoleƒ zagra-
nicznych stosuje si´ do ekopunktów wydawa-
nych zgodnie z rozporzàdzeniem
nr 2327/2003/WE z dnia 22 grudnia 2003 r.
ustanawiajàcego przejÊciowy system eko-
punktów majàcy zastosowanie do pojazdów
ci´˝arowych przeje˝d˝ajàcych przez Austri´
w 2004 r. w ramach polityki zrównowa˝onego
rozwoju (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003).

4. W przypadku zezwoleƒ zagranicznych, których
wykorzystanie uzale˝nione jest od spe∏nienia
przez pojazd odpowiednich wymogów bezpie-
czeƒstwa lub warunków dopuszczenia do ru-
chu, odpowiedni certyfikat potwierdzajàcy ich
spe∏nienie wydaje minister w∏aÊciwy do spraw
transportu.”;

9) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) rodzaje certyfikatów, o których mo-
wa w art. 30 ust. 4, i terminy ich
wa˝noÊci, 

2) dokumenty, na podstawie których
jest wydawany i wznawiany certy-
fikat,

3) wzory certyfikatów.

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu uwzgl´dni w szczególnoÊci:

1) wymagania dyrektywy 96/96/WE
w sprawie zbli˝enia ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich do-
tyczàcych badaƒ przydatnoÊci do
ruchu drogowego pojazdów silni-
kowych i ich przyczep, zmienionej
dyrektywà 1999/52/WE, dla celów
rezolucji CEMT/CM (2001)9/Final,

2) zakres niezb´dnych danych
umieszczonych w certyfikatach.”;

10) w art. 32 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e
upowa˝niç, w drodze zarzàdzenia, kierownika
jednostki, o którym mowa w art. 17 ust. 2, do
wydawania certyfikatów, o których mowa
w art. 30 ust. 4.”;

11) w art. 32b w ust. 5 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) kserokopi´ prawa jazdy,

5) kserokopi´ dokumentu potwierdzajàcego
ubezpieczenie spo∏eczne kierowcy.”;

12) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Przewozy drogowe na potrzeby w∏a-
sne mogà byç wykonywane po uzyska-
niu zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
zg∏oszenie przez przedsi´biorc´ pro-
wadzenia przewozów drogowych jako
dzia∏alnoÊci pomocniczej w stosunku
do jego podstawowej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

2. Obowiàzek uzyskania zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
przewozów drogowych wykonywa-
nych:

1) w ramach powszechnych us∏ug
pocztowych,

2) przez podmioty, nieb´dàce przed-
si´biorcami, o których mowa
w art. 3 ust. 2 pkt 3, z tym ˝e w przy-
padku dzia∏alnoÊci wytwórczej
w rolnictwie dotyczàcej upraw rol-
nych oraz chowu i hodowli zwierzàt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leÊnic-
twa i rybactwa Êródlàdowego obo-
wiàzek uzyskania zaÊwiadczenia nie
dotyczy rolnika w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym
rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.46)),
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3) przez przedsi´biorców posiadajà-
cych uprawnienia do wykonywania
transportu drogowego.

3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 1, powinno zawieraç: oznacze-
nie przedsi´biorcy, jego siedzib´ (miej-
sce zamieszkania) i adres, numer w re-
jestrze przedsi´biorców albo w ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, ro-
dzaj i zakres wykonywania przewozów
drogowych na potrzeby w∏asne oraz
rodzaj i liczb´ pojazdów samochodo-
wych.

4. ZaÊwiadczenie na krajowy niezarobko-
wy przewóz drogowy uprawnia do wy-
konywania przewozów wy∏àcznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. ZaÊwiadczenie na mi´dzynarodowy
niezarobkowy przewóz drogowy
uprawnia do wykonywania przewozów
z przekroczeniem granicy Rzeczypo-
spolitej Polskiej. ZaÊwiadczenie to
uprawnia równie˝ do wykonywania
niezarobkowego przewozu drogowego
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zgodnie z rodzajem przewozów
w nim okreÊlonych.

6. Wniosek o wydanie zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç informacje i dokumenty okre-
Êlone w art. 8 ust. 2 pkt 1—4 i ust. 3
pkt 1—3, 7 i pkt 8.

7. Przepis art. 14 ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio.

8. ZaÊwiadczenie na krajowy niezarobko-
wy przewóz drogowy oraz wypis lub
wypisy z zaÊwiadczenia wydaje w∏aÊci-
wy dla siedziby przedsi´biorcy staro-
sta na okres do 5 lat. ZaÊwiadczenie na
mi´dzynarodowy niezarobkowy prze-
wóz drogowy oraz wypis lub wypisy
z zaÊwiadczenia wydaje minister w∏a-
Êciwy do spraw transportu na okres do
5 lat. 

9. W przypadku wykonywania przewo-
zów, o których mowa w ust. 1, nie-
zgodnie z wydanym zaÊwiadczeniem
w∏aÊciwy organ odmawia wydania no-
wego zaÊwiadczenia przez okres 3 lat
od dnia up∏ywu wa˝noÊci posiadanego
zaÊwiadczenia.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, oraz wypisu z tego zaÊwiad-
czenia, majàc na uwadze przepisy Unii
Europejskiej, o których mowa w art. 20
ust. 2.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e upowa˝niç, w drodze zarzàdze-
nia, kierownika jednostki, o którym

mowa w art. 17 ust. 2, do wydawania
zaÊwiadczeƒ na mi´dzynarodowy nie-
zarobkowy przewóz drogowy.”;

13) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu wyzna-
cza jednostki, przy których dzia∏ajà komisje eg-
zaminacyjne.”;

14) w art. 41 w ust. 1 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) wydania formularza jazdy,

9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30
ust. 4.”;

15) w art. 44 w ust. 1b w pkt 5 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 6—9 w brzmieniu:

„6) wydania formularza jazdy,

7) wydania zezwolenia, zmiany zezwolenia, wy-
dania wypisu z zezwolenia na wykonywanie
przewozu regularnego, przewozu regularnego
specjalnego, przewozu wahad∏owego lub
przewozu okazjonalnego,

8) wydania zaÊwiadczenia o zg∏oszeniu dzia∏al-
noÊci w zakresie przewozu na potrzeby w∏a-
sne,

9) wydania certyfikatu, o którym mowa w art. 30
ust. 4.”;

16) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wp∏ywy uzyskane z op∏at, o których mowa
w art. 42 i 43, oraz wp∏ywy z op∏at z tytu∏u:

1) wydania licencji na wykonywanie mi´dzy-
narodowego transportu drogowego,

2) wydania w mi´dzynarodowym transporcie
drogowym:

a) zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych, przewozów regularnych
specjalnych oraz przewozów wahad∏o-
wych i przewozów okazjonalnych, 

b) formularza jazdy,

c) zezwolenia na przewóz kabota˝owy,

3) wydania zezwolenia zagranicznego i przy-
znania ekopunktów w systemie elektronicz-
nym,

4) wydania zaÊwiadczenia na mi´dzynarodo-
wy niezarobkowy przewóz drogowy

— sà przekazywane na wyodr´bniony rachu-
nek Êrodków specjalnych w Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, z przeznacze-
niem na budow´ i utrzymanie dróg krajowych
oraz na potrzeby gromadzenia danych o dro-
gach publicznych i sporzàdzania informacji
o sieci dróg publicznych. Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje nadzór
nad prawid∏owà realizacjà wp∏ywów z op∏at,
o których mowa w art. 42 i 43.”;
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17) w art. 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
wysokoÊç op∏at zostanie okreÊlona: 

1) w przypadku licencji, w zale˝noÊci od:

a) okresu wa˝noÊci licencji, 

b) liczby pojazdów samochodowych, na
które wydaje si´ wypisy z licencji, 

c) zakresu transportu drogowego, 

d) rodzaju przewozów,

e) rodzaju pojazdów — w mi´dzynarodo-
wym transporcie drogowym osób,

2) w przypadku zezwolenia, w zale˝noÊci od:

a) okresu wa˝noÊci zezwolenia, 

b) rodzaju zezwolenia,

3) w przypadku zaÊwiadczenia potwierdzajà-
cego zg∏oszenie przez przedsi´biorc´ pro-
wadzenia przewozów drogowych jako
dzia∏alnoÊci pomocniczej w stosunku do
jego podstawowej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, w zale˝noÊci od:

a) zakresu przewozów,

b) rodzajów przewozów,

4) w przypadku certyfikatu kompetencji za-
wodowych, w zale˝noÊci od: 

a) zakresu i formy testu z wiedzy
z uwzgl´dnieniem kosztów jego prze-
prowadzenia, 

b) rodzaju certyfikatu kompetencji zawo-
dowych z uwzgl´dnieniem kosztów je-
go wydania, 

5) w przypadku Êwiadectwa kierowcy, w za-
le˝noÊci od okresu wa˝noÊci.”,

b) w ust. 3 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wydania formularza jazdy — nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ równowartoÊç 30 euro,

7) wydania certyfikatu, o którym mowa
w art. 30 ust. 4 — nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
równowartoÊç:

a) 70 euro dla pojazdu samochodowego
nieposiadajàcego certyfikatu,

b) 50 euro dla pojazdu samochodowego
w przypadku wznowienia certyfikatu,

c) 30 euro dla przyczepy lub naczepy niepo-
siadajàcej certyfikatu,

d) 15 euro dla przyczepy lub naczepy
w przypadku wznowienia certyfikatu.”;

18) w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podczas przewozu drogowego wykonywane-
go na potrzeby w∏asne kontrolowany jest obo-
wiàzany mieç przy sobie i okazywaç na ˝àda-
nie uprawnionego organu kontroli, oprócz od-

powiednich dokumentów wymaganych przy
takim przewozie, okreÊlonych w ust. 1 i 1a, wy-
pis zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 33
ust. 10.”; 

19) art. 107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 107. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej
do przedsi´biorców zagranicznych
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej oraz paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, nie sto-
suje si´ przepisów art. 18 ust. 2, art. 19
oraz art. 28 ust. 1.”.

Art. 66. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o cho-
robach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126,
poz. 1384, z póên. zm.47)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W zg∏oszeniach, o których mowa w ust. 3—6,
z zastrze˝eniem ust. 8, zamieszcza si´ nast´pu-
jàce dane osoby, której dotyczy zg∏oszenie:

1) imi´ i nazwisko,

2) dat´ urodzenia,

3) nr PESEL lub — gdy ten numer nie zosta∏
nadany — numer paszportu, dowodu osobi-
stego lub innego dokumentu potwierdzajà-
cego to˝samoÊç,

4) p∏eç,

5) adres zamieszkania (lub zameldowania),

6) rozpoznanie oraz kod jednostki chorobowej
zgodnie z mi´dzynarodowà klasyfikacjà
chorób,

7) inne informacje niezb´dne do przeciwdzia-
∏ania chorobom zakaênym i zaka˝eniom
oraz rozpoznania i oceny sytuacji epidemio-
logicznej.”;

2) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zg∏oszeniach, o których mowa w ust. 1—3,
z zastrze˝eniem ust. 5, kierownik laboratorium
umieszcza nast´pujàce dane osoby, której do-
tyczy zg∏oszenie:

1) imi´ i nazwisko,

2) dat´ urodzenia,

3) nr PESEL lub — gdy ten numer nie zosta∏
nadany — numer paszportu, dowodu osobi-
stego lub innego dokumentu potwierdzajà-
cego to˝samoÊç,

4) p∏eç,

5) adres zamieszkania (lub zameldowania),
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6) wynik badania i dat´ pobrania próby,

7) inne informacje niezb´dne do rozpoznania
i oceny sytuacji epidemiologicznej oraz
przeciwdzia∏ania zaka˝eniom.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o to-
warach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz
z 2004 r. Nr 49, poz. 465) do tytu∏u ustawy dodaje si´
odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 75/106/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do obj´toÊcio-
wego uzupe∏niania niektórych p∏ynów w opako-
waniach jednostkowych (Dz. Urz. WE L 42
z 15.02.1975, z póên.zm.),

2) dyrektywy 75/107/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do butelek wy-
korzystywanych jako pojemniki pomiarowe
(Dz. Urz. WE L 42 z 15.02.1975),

3) dyrektywy 76/211/EWG z dnia 20 stycznia
1976 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
paczkowania wed∏ug masy lub obj´toÊci niektó-
rych produktów w opakowaniach jednostko-
wych (Dz. Urz. WE L 46 z 21.02.1976),

4) dyrektywy 80/232/EWG z dnia 15 stycznia
1980 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do no-
minalnych iloÊci i nominalnych pojemnoÊci do-
puszczalnych w odniesieniu do niektórych pro-
duktów w opakowaniach jednostkowych
(Dz. Urz. WE L 51 z 25.02.1980, z póên. zm.).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 68. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,
z póên. zm.48)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 1999/93/WE
z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnoto-
wych ram w zakresie podpisów elektronicz-
nych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.01.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —

z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 4 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) certyfikat ten zosta∏ uznany za kwalifikowany
w drodze umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,”.

Art. 69. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o euro-
pejskich radach zak∏adowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556)
do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmie-
niu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 94/45/WE z dnia 22 wrzeÊnia 1994 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Za-
k∏adowej lub trybu informowania i konsultowa-
nia pracowników w przedsi´biorstwach lub
w grupach przedsi´biorstw o zasi´gu wspólno-
towym (Dz. Urz. WE L 254 z 30.09.1994),

2) dyrektywy 97/74/WE z dnia 15 grudnia 1997 r.
rozszerzajàcej na Zjednoczone Królestwo Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej dyrektyw´
94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej
Rady Zak∏adowej lub trybu informowania
i konsultowania pracowników w przedsi´bior-
stwach lub w grupach przedsi´biorstw o zasi´-
gu wspólnotowym (Dz. Urz. WE L 10
z 16.01.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 70. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2002 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. Nr 74, poz. 675 oraz z 2003 r.
Nr 128, poz. 1176) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

„2) cudzoziemców przebywajàcych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, poszu-
kujàcych zatrudnienia i podejmujàcych
zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadajàcych:

a) zezwolenie na osiedlenie si´ w Rze-
czypospolitej Polskiej lub 

b) status uchodêcy nadany w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub

c) zgod´ na pobyt tolerowany w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub
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d) ochron´ czasowà w Rzeczypospolitej
Polskiej lub

e) obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej lub

f)  obywatelstwo paƒstwa, z którym
Unia Europejska zawar∏a umow´, któ-
rej przedmiotem jest swoboda prze-
p∏ywu osób,”;”;

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) po art. 4a dodaje si´ art. 4b w brzmieniu:

„Art. 4b. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy spo-
sób realizacji przez organy zatrud-
nienia zadaƒ wynikajàcych z udzia-
∏u organów zatrudnienia w sieci
europejskich s∏u˝b zatrudnienia,
w tym zwiàzanych z:

1) planowaniem krajowej dzia∏al-
noÊci w sieci europejskich s∏u˝b
zatrudnienia,

2) procedurami, trybem i warunka-
mi finansowania z Funduszu
Pracy kosztów poniesionych na
realizacj´ krajowej dzia∏alnoÊci
w sieci europejskich s∏u˝b za-
trudnienia, okreÊlonych w od-
r´bnych procedurach finanso-
wych paƒstw Unii Europejskiej,

3) okreÊleniem sposobu wyzna-
czania i szkolenia krajowego ko-
ordynatora, kierowników linio-
wych, doradców i asystentów
europejskich s∏u˝b zatrudnienia
oraz zakresem, formami, warun-
kami i trybem wspó∏pracy mi´-
dzy nimi,

4) przekazywaniem informacji
mi´dzy organami zatrudnienia
a publicznymi s∏u˝bami zatrud-
nienia paƒstw obj´tych siecià
europejskich s∏u˝b zatrudnienia,
oraz trybem i zakresem tego
przekazywania,

5) procedurà wymiany ofert pracy
mi´dzy organami zatrudnienia
a publicznymi s∏u˝bami zatrud-
nienia paƒstw obj´tych siecià
europejskich s∏u˝b zatrudnienia,

6) wspó∏pracà transgranicznà
w ramach sieci europejskich
s∏u˝b zatrudnienia oraz jej za-
kresem, trybem, warunkami
i formami,

7) monitorowaniem i ocenà krajo-
wej sieci europejskich s∏u˝b za-
trudnienia,

— uwzgl´dniajàc procedury i stan-
dardy obowiàzujàce paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej.”;”;

c) w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) w ust. 1 po pkt 10c dodaje si´ 
pkt 10d—10f w brzmieniu:

„10d) pe∏nienie funkcji instytucji w∏aÊciwej
w zwiàzku z udzia∏em Rzeczypospoli-
tej Polskiej w koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej w za-
kresie Êwiadczeƒ dla bezrobotnych,

10e) realizowanie zadaƒ w zakresie prawa
swobodnego przep∏ywu pracowni-
ków mi´dzy paƒstwami Unii Europej-
skiej,

10f) przyjmowanie i rozpatrywanie wnio-
sków bezrobotnych o wydanie odpo-
wiednich zaÊwiadczeƒ oraz wydawa-
nie decyzji w sprawach Êwiadczeƒ
z tytu∏u bezrobocia w ramach koordy-
nacji systemów zabezpieczenia spo-
∏ecznego,”,”;

d) w pkt 7 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do okresu wymaganego do nabycia
prawa do zasi∏ku zalicza si´ tak˝e okresy
zatrudnienia w innych paƒstwach, na
zasadach okreÊlonych przepisami o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia
spo∏ecznego paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej.”,”;

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w art. 50:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec mo˝e wykonywaç pra-
c´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je˝eli posiada zezwolenie na
prac´ wydane przez wojewod´ w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na siedzib´ pra-
codawcy. Z obowiàzku tego sà zwol-
nieni: 

1) cudzoziemcy posiadajàcy zezwo-
lenie na osiedlenie si´ w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub

2) cudzoziemcy, którym nadano sta-
tus uchodêcy w Rzeczypospolitej
Polskiej lub

3) cudzoziemcy posiadajàcy zgod´
na pobyt tolerowany w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub 

4) cudzoziemcy, którzy korzystajà
z ochrony czasowej w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub

5) cudzoziemcy zwolnieni z obowiàz-
ku uzyskania zezwolenia na prac´
na podstawie odr´bnych przepi-
sów lub

6) cudzoziemcy — z mo˝liwoÊcià za-
stosowania wobec nich zasady
wzajemnoÊci z u˝yciem Êrodków
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równowa˝nych lub ograniczeƒ,
o których mowa w Za∏àczniku XII,
pkt 2, ust. 11 do Traktatu o Przystà-
pieniu Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej:

a) posiadajàcy obywatelstwo paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub

b) cz∏onkowie rodziny cudzoziem-
ca posiadajàcego obywatel-
stwo paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, który na tery-
torium Rzeczypospolitej Pol-
skiej wykonuje prac´ lub pro-
wadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
lub

c) cz∏onkowie rodziny cudzoziem-
ca posiadajàcego obywatelstwo
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, który przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie przepisów
o prawie sta∏ego pobytu, obo-
wiàzujàcych paƒstwa cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej lub

d) cz∏onkowie rodziny cudzoziem-
ca posiadajàcego obywatelstwo
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, który przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przepi-
sów o prawie pobytu pracowni-
ków i osób pracujàcych na w∏a-
sny rachunek, które zakoƒczy∏y
dzia∏alnoÊç zawodowà, obowià-
zujàcych paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej lub

e) cz∏onkowie rodziny cudzoziem-
ca posiadajàcego obywatelstwo
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, który przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przepi-
sów dotyczàcych prawa pobytu
studentów obowiàzujàcych
paƒstwa cz∏onkowskie Unii Eu-
ropejskiej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 pkt 6, stosuje si´ od-
powiednio do obywateli paƒstw,
z którymi Unia Europejska zawar∏a
umowy o swobodzie przep∏ywu
osób oraz do cz∏onków ich rodzin.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wojewoda wydaje decyzj´ w spra-
wie zezwolenia na prac´ tak˝e na
podstawie dokumentu podró˝y lub
zezwoleƒ, o których mowa w prze-
pisach o zasadach i warunkach
wjazdu i pobytu obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej

oraz cz∏onków ich rodzin na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;”;

2) uchyla si´ art. 2.

Art. 71. W ustawie z dnia 10 maja 2002 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania
lub wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci (Dz. U.
Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 1999/42/WE
z dnia 7 czerwca 1999 r. ustanawiajàcej proce-
dur´ uznawania kwalifikacji w zakresie dzia∏al-
noÊci zawodowych, obj´tych dyrektywami o li-
beralizacji i Êrodków przejÊciowych, oraz uzu-
pe∏niajàcej ogólne systemy uznawania kwalifi-
kacji (Dz. Urz. WE L 201 z 31.07.1999).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏on-
kowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, którzy nabyli w tych
paƒstwach, poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej, kwalifikacje do
podejmowania lub wykonywania
dzia∏alnoÊci wymienionych w za∏àcz-
niku do ustawy — uznaje si´ te kwali-
fikacje, na zasadach okreÊlonych
w ustawie, o ile w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisy odr´bne uzale˝niajà
podejmowanie lub wykonywanie
tych dzia∏alnoÊci od spe∏nienia wy-
magaƒ okreÊlonych w tych przepi-
sach.

2. Obywatele paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstw cz∏on-
kowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym zamieszkali na teryto-
rium jednego z tych paƒstw, których
kwalifikacje zosta∏y uznane zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w ustawie,
majà prawo podj´cia lub wykonywa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej dzia-
∏alnoÊci, o których mowa w ust. 1, na
takich samych zasadach jak osoby,
które kwalifikacje do ich podj´cia lub
wykonywania uzyska∏y w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6556 — Poz. 959



3. Ustawa nie narusza zasad uznawania
kwalifikacji do podejmowania lub wy-
konywania innych dzia∏alnoÊci lub za-
wodów, nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stronach umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym,
okreÊlonych w przepisach odr´b-
nych.”;

3) w art. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) formalnych kwalifikacjach — oznacza to dy-
plom, Êwiadectwo lub inny dokument potwier-
dzajàcy wiedz´ i umiej´tnoÊci do wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci, wydany przez instytucj´
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym prowadzàcà kszta∏cenie lub szkolenie,
zgodnie z przepisami o systemie edukacji
w tym paƒstwie,

4) doÊwiadczeniu zawodowym — oznacza to
okres zgodnego z prawem wykonywania dzia-
∏alnoÊci w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, równoznaczny z praktykà zawo-
dowà,”;

4) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organami uprawnionymi do wydawania decy-
zji o podejmowaniu lub wykonywaniu w Rze-
czypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊci przez oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym sà organy okreÊlone w przepisach odr´b-
nych uprawnione do wydawania takich decyzji
wobec osób, które w Rzeczypospolitej Polskiej
uzyska∏y kwalifikacje spe∏niajàce wymagania
niezb´dne do podejmowania lub wykonywa-
nia takiej dzia∏alnoÊci.”;

5) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumentujàc okresy wykonywania dzia∏alno-
Êci w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, nale˝y przedstawiç Êwiadectwa lub
zaÊwiadczenia wydane przez upowa˝niony or-
gan administracji lub organizacji zawodowej,
stwierdzajàce charakter, okres i rodzaj wykony-
wanej dzia∏alnoÊci.”;

6) w art.9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli wnioskodawca posiada Êwiadectwo wy-
dane i uznawane na ca∏ym terytorium paƒstwa

cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, po-
twierdzajàce wiedz´ i umiej´tnoÊci z zakresu
dzia∏alnoÊci, którà zamierza podjàç lub wyko-
nywaç, równowa˝ne odpowiednio przynaj-
mniej dwuletniemu lub trzyletniemu okresowi
doÊwiadczenia zawodowego, Êwiadectwo to
b´dzie traktowane jak Êwiadectwo potwierdza-
jàce ukoƒczenie szkolenia, o którym mowa
w ust.1 pkt 1 lit. b) i d), pkt 2 lit. b) i d), pkt 3
lit. b) oraz w pkt 4 lit. b), c) i e).”;

7) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Ilekroç przepisy odr´bne dla podj´cia lub wy-
konywania dzia∏alnoÊci wymagajà przedsta-
wienia opinii bankowej, do stwierdzenia sytu-
acji finansowej — w∏aÊciwy organ uzna opini´
banku paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, w którym wnioskodawca posiada
rachunek.

4. Ilekroç przepisy odr´bne dla podj´cia lub wy-
konywania dzia∏alnoÊci wymagajà przedsta-
wienia dowodu ubezpieczenia od odpowie-
dzialnoÊci cywilnej lub podobnego w skutkach
innego ubezpieczenia — w∏aÊciwy organ uzna
dokumenty Êwiadczàce o posiadaniu takiego
ubezpieczenia wystawione przez instytucje
ubezpieczeniowe paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, je˝eli dokumenty te sà
zgodne z wymogami prawa polskiego w od-
niesieniu do warunków i zakresu ubezpiecze-
nia.”;

8) w art. 13 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakres informacji, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e terminy ich sk∏adania — kierujàc si´ zo-
bowiàzaniami Rzeczypospolitej Polskiej wobec
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym i organów Wspólnoty Europejskiej,”; 

9) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw oÊwiaty i wychowania
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
szkolnictwa wy˝szego, w drodze roz-
porzàdzenia, wskazuje lub tworzy
oÊrodek informacji w∏aÊciwy do infor-
mowania o zasadach uznawania kwali-
fikacji do podejmowania lub wykony-
wania dzia∏alnoÊci oraz ustala szczegó-
∏owy zakres zadaƒ oÊrodka, uwzgl´d-
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niajàc koniecznoÊç zapewnienia dost´-
pu do w∏aÊciwej informacji obywate-
lom paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym.

2. OÊrodek informacji, o którym mowa
w ust. 1, wspó∏pracuje z krajowym ko-
ordynatorem, o którym mowa
w art. 12 ust. 1, oraz pe∏ni funkcj´
oÊrodka informacji dla obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej lub paƒstw cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym.”;

10) w art. 17 uchyla si´ pkt 1.

Art. 72. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210,
poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

,,1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 91/670/EWG z dnia 16 grudnia
1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania
licencji personelu pe∏niàcego okreÊlone
funkcje w lotnictwie cywilnym (Dz. Urz.
WE L 373 z 31.12.1991),

2) dyrektywy 92/14/EWG z dnia 2 marca 1992 r.
w sprawie limitów operacyjnych samolo-
tów obj´tych cz´Êcià II, rozdzia∏ 2, tom 1 za-
∏àcznik 16 do Konwencji o mi´dzynarodo-
wym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988)
(Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, z póên. zm.), 

3) dyrektywy 93/65/EWG z dnia 19 lipca 1993 r.
w sprawie definicji i korzystania ze zgod-
nych specyfikacji technicznych dla zamó-
wieƒ na sprz´t i systemy zarzàdzania ru-
chem powietrznym (Dz. Urz. WE L 187
z 29.07.1993),

4) dyrektywy 93/104/WE z dnia 23 listopada
1993 r. w sprawie pewnych aspektów orga-
nizacji czasu pracy (Dz. Urz. WE L 307
z 13.12.1993),

5) dyrektywy 94/56/WE z dnia 21 listopada
1994 r. ustanawiajàcej podstawowe zasady
regulujàce post´powanie w zakresie bada-
nia wypadków i zdarzeƒ w lotnictwie cywil-
nym (Dz. Urz. WE L 319 z 12.12.1994),

6) dyrektywy 96/67/WE z dnia 15 paêdziernika
1996 r. w sprawie dost´pu do rynku obs∏ugi
naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty
(Dz. Urz. WE L 272 z 25.10.1996),

7) dyrektywy 97/15/WE z dnia 25 marca 1997 r.
przyjmujàcej normy Eurocontrol i zmienia-

jàcej dyrektyw´ 93/65/EWG w sprawie defi-
nicji i korzystania ze zgodnych specyfikacji
technicznych dla zamówieƒ na sprz´t i sys-
temy zarzàdzania ruchem powietrznym
(Dz. Urz. WE L 95 z 10.04.1997),

8) dyrektywy 2000/34/WE z dnia 22 czerwca
2000 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 93/104WE
dotyczàcej niektórych aspektów organizacji
czasu pracy w celu obj´cia sektorów i dzia-
∏alnoÊci wy∏àczonej z tej dyrektywy (Dz. Urz.
WE L 195 z 01.08.2000),

9) dyrektywy 2000/79/WE z dnia 27 listopada
2000 r. dotyczàcej Europejskiego Porozu-
mienia w sprawie organizacji czasu pracy
personelu latajàcego w lotnictwie cywil-
nym, zawartego przez Stowarzyszenie Euro-
pejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejskà
Federacj´ Pracowników Transportu (FTF),
Europejskie Stowarzyszenie Cocpit (ECA),
Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów
Europy (ERA) i Mi´dzynarodowe Stowarzy-
szenie Przewoêników Lotniczych (IACA)
(Dz. Urz. WE L 302 z 01.12.2000)

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 2:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) przewozem czarterowym jest przewóz lot-
niczy dokonywany na podstawie umowy
czarteru lotniczego, w której przewoênik
lotniczy oddaje do dyspozycji czarterujàce-
go okreÊlonà liczb´ miejsc lub pojemnoÊç
statku powietrznego w celu wykonania
okreÊlonego przewozu pasa˝erów, baga˝u,
towarów lub poczty, wskazanych przez
czarterujàcego,”,

b) w pkt 18 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 19 w brzmieniu:

„19) EASA jest Europejskà Agencjà Bezpieczeƒ-
stwa Lotniczego w rozumieniu rozporzà-
dzenia nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca
2002 r. w sprawie wspólnych zasad w dzie-
dzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowie-
nia Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa
Lotniczego (Dz. Urz. WE L 240
z 7.09.2002).”;

3) w art. 3 w ust. 4 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) Europejskà Agencj´ Bezpieczeƒstwa Lotnicze-
go (EASA).”;

4) w art. 21:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
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„1a. Przepis ust.1 nie narusza uprawnieƒ EASA
w zakresie okreÊlonym w rozporzàdzeniu
nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie
lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia Eu-
ropejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa Lotni-
czego.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Pre-
zes Urz´du wykonuje uprawnienia paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
w∏aÊciwego organu paƒstwa cz∏onkow-
skiego oraz kompetentnej w∏adzy paƒstwa
cz∏onkowskiego, o których mowa w rozpo-
rzàdzeniach: 

1) nr 2299/89/EWG z dnia 24 lipca 1989 r.
w sprawie kodeksu post´powania dla
komputerowych systemów rezerwacji
(Dz. Urz. WE L 220 z 29.07.1989), zmie-
nionego rozporzàdzeniem nr 3089/93
z dnia 29 paêdziernika 1993 r. (Dz. Urz.
WE L 278 z 11.11. 1993), a nast´pnie roz-
porzàdzeniem nr 323/99 z dnia 8 lutego
1999 r. (Dz. Urz. WE L 40 z 13.02.1999),

2) nr 295/91/EWG z dnia 4 lutego 1991 r.
ustanawiajàcym wspólne zasady syste-
mu odszkodowaƒ dla pasa˝erów, któ-
rym odmówiono przyj´cia na pok∏ad
w regularnych przewozach lotniczych
(Dz. Urz. WE L 36 z 08.02.1991,
z póên.zm.),

3) nr 3922/91/EWG z dnia 16 grudnia
1991 r. w sprawie harmonizacji wyma-
gaƒ technicznych i procedur administra-
cyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilne-
go (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991,
z póên. zm.),

4) nr 2407/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r.
w sprawie licencjonowania przewoêni-
ków lotniczych (Dz. Urz. WE L 240
z 24.08.1992),

5) nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r.
w sprawie dost´pu przewoêników lotni-
czych Wspólnoty do wewnàtrzwspólno-
towych tras lotniczych (Dz. Urz.
WE L 240 z 24.08.1992),

6) nr 2409/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r.
w sprawie taryf i stawek za us∏ugi lotni-
cze (Dz. Urz. WE L 240 z 24.08.1992),

7) nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r.
w sprawie wspólnotowych zasad przy-
dzielania czasów operacji w portach lot-
niczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 014
z 22.01.1993, z póên. zm.),

8) nr 2027/97/WE z dnia 9 paêdziernika
1997 r. w sprawie odpowiedzialnoÊci
przewoênika lotniczego z tytu∏u wypad-
ków lotniczych (Dz. Urz. WE L 285
z 17.10.1997, z póên. zm.),

9) nr 2082/2000/WE z dnia 6 wrzeÊnia
2000 r. przyjmujàcym normy Eurocon-
trol i zmieniajàcym dyrektyw´ 97/15/WE
przyjmujàcà normy Eurocontrol oraz
zmieniajàcym dyrektyw´ 93/65/EWG
(Dz. Urz. WE L 254 z 9.10.2000, z póên.
zm.),

10) nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie wspólnych zasad w dziedzi-
nie lotnictwa cywilnego oraz ustanowie-
nia Europejskiej Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Lotniczego (Dz. Urz. WE L 240
z 7.9.2002),

11) nr 2320/2002/WE z dnia 16 grudnia
2002 r. ustanawiajàcym wspólne zasa-
dy w dziedzinie bezpieczeƒstwa lotnic-
twa cywilnego — Deklaracja mi´dzyin-
stytucjonalna (Dz. Urz. WE L 355
z 30.12.2002),

12) nr 622/2003/WE z dnia 4 kwietnia 2003 r.
ustanawiajàcym Êrodki w celu wprowa-
dzenia w ˝ycie wspólnych podstawo-
wych standardów dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa lotnictwa cywilnego (Dz. Urz.
WE L 89 z 05.04.2003),

13) nr 1217/2003/WE z dnia 4 lipca 2003 r.
ustanawiajàcym wspólne specyfikacje
dla krajowych programów kontroli jako-
Êci bezpieczeƒstwa w lotnictwie cywil-
nym (Dz. Urz. WE L 169 z 08.07.2003),

14) nr 1486/2003/WE z dnia 22 sierpnia
2003 r. ustanawiajàcym procedury
przeprowadzania inspekcji Komisji
w dziedzinie bezpieczeƒstwa lotnictwa
cywilnego (Dz. Urz. WE L 213
z 23.08.2003), 

15) nr 1702/2003/WE z dnia 24 wrzeÊnia
2003 r. ustanawiajàcym zasady wyko-
nawcze dla certyfikacji statków po-
wietrznych i zwiàzanych z nimi wyro-
bów, cz´Êci i akcesoriów w zakresie
zdatnoÊci do lotu i ochrony Êrodowiska
oraz dla certyfikacji organizacji projektu-
jàcych i produkujàcych (Dz. Urz.
WE L 243 z 27.09.2003),

16) nr 2042/2003/WE z dnia 20 listopada
2003 r. w sprawie utrzymywania ciàg∏ej
zdatnoÊci do lotu statków powietrznych
oraz wyrobów lotniczych, cz´Êci i wypo-
sa˝enia, a tak˝e w sprawie zezwoleƒ
udzielanych instytucjom i personelowi
zaanga˝owanym w takie zadania
(Dz. Urz. WE L 315 z 28.11.2003).”;

5) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. CzynnoÊci urz´dowe zwiàzane z nadzorem
nad lotnictwem cywilnym oraz wykonywa-
ne w ramach porozumieƒ mi´dzynarodo-
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wych, w tym wydawanie przez Prezesa
Urz´du koncesji, zezwoleƒ, licencji, certyfi-
katów, Êwiadectw i zaÊwiadczeƒ, okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie i jej przepisach
wykonawczych, a tak˝e przeprowadzanie
egzaminów, podlegajà op∏acie lotniczej,
chyba ˝e sà obj´te obowiàzkiem op∏aty po-
bieranej przez EASA.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje si´ do op∏at
pobieranych przez EASA.”;

6) w art. 27 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszajà uprawnieƒ
kontrolnych przys∏ugujàcych EASA. Przepisy
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do pracowni-
ków EASA.”;

7) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. W przypadku kontroli wykonywanej
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
przed aktami bezprawnej ingerencji,
uprawnienia, o których mowa w art. 27
ust. 3 pkt 1—4, przys∏ugujà równie˝
przedstawicielom Komisji Europejskiej
oraz przedstawicielom innych paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, wyko-
nujàcym t´ kontrol´ zgodnie z przepisa-
mi rozporzàdzenia nr 1486/2003/WE
z dnia 22 sierpnia 2003 r. ustanawiajàce-
go procedury przeprowadzania inspek-
cji Komisji w dziedzinie bezpieczeƒstwa
lotnictwa cywilnego.”;

8) w art. 28:

a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „pracowni-
kom Urz´du, o których mowa w art. 27 ust. 3”
zast´puje si´ wyrazami „osobom, o których
mowa w art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 27a,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Urz´du oraz w∏aÊciwy organ EASA
mo˝e ˝àdaç przed∏o˝enia materia∏ów, doku-
mentów lub danych, o których mowa
w art. 27 ust. 3 pkt 3, a tak˝e prowadziç kon-
trol´ we wspó∏pracy z innymi paƒstwowymi
organami kontroli.”;

9) w art. 31 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Nadzór, o którym mowa w ust. 2, wykonywany
jest z uwzgl´dnieniem kompetencji EASA
okreÊlonych przepisami rozporzàdzenia
nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie
wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywil-
nego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji
Bezpieczeƒstwa Lotniczego.”;

10) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w drodze rozporzàdzenia, wydanego w po-
rozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw edukacji i sportu, z zachowaniem wy-
magaƒ bezpieczeƒstwa lotów i przepisów
mi´dzynarodowych, mo˝e wy∏àczyç zasto-
sowanie niektórych przepisów niniejszej
ustawy oraz przepisów wydanych na jej
podstawie do niektórych rodzajów statków
powietrznych, o których mowa w rozporzà-
dzeniu nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca
2002 r. w sprawie wspólnych zasad w dzie-
dzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowie-
nia Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa
Lotniczego.”,

b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 2;

11) w art. 53 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazach
„w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji stat-
ków powietrznych” dodaje si´ wyrazy „oraz majàc
na uwadze przepisy rozporzàdzenia nr 1592/2002
z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad
w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowie-
nia Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa Lotnicze-
go, rozporzàdzenia nr 1702/2003/WE z dnia 24
wrzeÊnia 2003 r. ustanawiajàcego zasady wyko-
nawcze dla certyfikacji statków powietrznych
i zwiàzanych z nimi wyrobów, cz´Êci i akcesoriów
w zakresie zdatnoÊci do lotu i ochrony Êrodowiska
oraz dla certyfikacji organizacji projektujàcych
i produkujàcych oraz rozporzàdzenia
nr 2042/2003/WE z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie utrzymywania ciàg∏ej zdatnoÊci do lotu
statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych,
cz´Êci i wyposa˝enia, a tak˝e w sprawie zezwoleƒ
udzielanych instytucjom i personelowi zaanga˝o-
wanym w takie zadania,”;

12) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. 1. ZdatnoÊç statków powietrznych do
lotów oraz zdatnoÊç ich silników
i Êmigie∏ jest sprawdzana z uwzgl´d-
nieniem przepisów rozporzàdzenia nr
1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie wspólnych zasad w dzie-
dzinie lotnictwa cywilnego oraz usta-
nowienia Europejskiej Agencji Bez-
pieczeƒstwa Lotniczego oraz zgodnie
z rozporzàdzeniem nr 1702/2003/WE
z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r. ustanawia-
jàcym zasady wykonawcze dla certy-
fikacji statków powietrznych i zwiàza-
nych z nimi wyrobów, cz´Êci i akceso-
riów w zakresie zdatnoÊci do lotu
i ochrony Êrodowiska oraz dla certyfi-
kacji organizacji projektujàcych i pro-
dukujàcych.

2. ZgodnoÊç stanu technicznego ka˝de-
go ze statków powietrznych z danymi
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zawartymi w certyfikacie i projekcie
typu oraz jego w∏aÊciwy stan tech-
niczny stwierdza si´ z uwzgl´dnie-
niem przepisów, o których mowa
w ust. 1.”;

13) w art. 67:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wprowadzenie w porcie lotniczym koordy-
nacji, o której mowa w rozporzàdzeniu
nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r.
w sprawie wspólnotowych zasad przydziela-
nia czasów operacji w portach lotniczych
Wspólnoty, nast´puje w drodze decyzji ad-
ministracyjnej Prezesa Urz´du po zasi´gni´-
ciu opinii zarzàdzajàcego lotniskiem, przed-
stawiciela s∏u˝b ruchu lotniczego, zaintere-
sowanego przewoênika lotniczego lub orga-
nizacji przewoêników lotniczych.”,

b) uchyla si´ ust. 5,

c) uchyla si´ ust. 7;

14) po art. 67 dodaje si´ art. 67a—67c w brzmieniu:

„Art. 67a. 1. W porcie lotniczym, w którym wpro-
wadzono koordynacj´ rozk∏adów lo-
tów, Prezes Urz´du powo∏uje rad´ ko-
ordynacyjnà, sk∏adajàcà si´ z przed-
stawicieli:

1) przewoêników lotniczych, posiada-
jàcych koncesj´ wydanà przez Pre-
zesa Urz´du, o najwi´kszej iloÊci
przewiezionych pasa˝erów lub to-
warów w poprzednich dwóch se-
zonach rozk∏adowych,

2) zarzàdzajàcego lotniskiem — z za-
strze˝eniem ust. 3.

2. Rada koordynacyjna powo∏ywana
jest raz w roku na dwa kolejne sezony
rozk∏adowe.

3. Rada koordynacyjna mo˝e zostaç po-
wo∏ana do wi´cej ni˝ jednego portu
lotniczego. W takim przypadku w jej
sk∏ad wchodzà przedstawiciele
wszystkich zarzàdzajàcych portami
lotniczymi, do których zosta∏a powo-
∏ana rada koordynacyjna.

4. Do zadaƒ rady, o której mowa
w ust. 1, nale˝y:

1) powo∏ywanie i odwo∏ywanie koor-
dynatora, o którym mowa w roz-
porzàdzeniu nr 95/93/WE z dnia
18 stycznia 1993 r. w sprawie
wspólnotowych zasad przydziela-
nia czasów operacji w portach lot-
niczych Wspólnoty, zwanego dalej
„koordynatorem”,

2) sprawowanie nadzoru nad dzia∏al-
noÊcià koordynatora,

3) uchwalanie bud˝etu koordynatora.

5. W zakresie nieuregulowanym w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa
w art. 67c ust. 5, organizacj´ i sposób
dzia∏ania rady koordynacyjnej regu-
luje jej statut.

Art. 67b. 1. Koordynatora powo∏uje i odwo∏uje
rada koordynacyjna.

2. Uchwa∏a rady koordynacyjnej o po-
wo∏aniu koordynatora wymaga za-
twierdzenia przez Prezesa Urz´du.

3. Prezes Urz´du mo˝e odmówiç za-
twierdzenia uchwa∏y, o której mowa
w ust. 2, je˝eli:

1) koordynator nie spe∏nia wymagaƒ
okreÊlonych przepisami prawa,

2) uchwa∏a rady koordynacyjnej
o powo∏aniu koordynatora zosta∏a
wydana z naruszeniem przepisów
prawa.

4. Prezes Urz´du mo˝e cofnàç zatwier-
dzenie uchwa∏y rady koordynacyjnej
o powo∏aniu koordynatora, je˝eli ko-
ordynator przesta∏ spe∏niaç wymaga-
nia okreÊlone przepisami prawa.

5. Zatwierdzenie, odmowa zatwierdze-
nia oraz cofni´cie zatwierdzenia
uchwa∏y o powo∏aniu koordynatora
nast´puje w drodze decyzji admini-
stracyjnej.

Art. 67c. 1. Koordynator dzia∏a na w∏asny rachu-
nek i nie jest przedsi´biorcà w rozu-
mieniu przepisów o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

2. Koordynator jest osobà prowadzàcà
pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà
w rozumieniu przepisów: ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.49)), ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
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49) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, 
poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 93, poz. 894.



poz. 887, z póên. zm.50)), ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353
i Nr 64, poz. 593) oraz ustawy z dnia
23 stycznia 2003 r. o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391,
z póên. zm.51)).

3. Koszty koordynacji w porcie lotni-
czym, w szczególnoÊci koszty: bie˝à-
cej dzia∏alnoÊci koordynatora, zapew-
nienia niezb´dnych urzàdzeƒ i po-
mieszczeƒ, utrzymywania uprawnieƒ
oraz wynagrodzeƒ koordynatora oraz
osób zatrudnionych w jego biurze,
pokrywane sà z bud˝etu koordynato-
ra.

4. Wp∏aty do bud˝etu koordynatora do-
konywane sà przez przewoêników lot-
niczych oraz zarzàdzajàcych lotniska-
mi, o których mowa w art. 67a ust. 1,
zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
wydanego na podstawie ust. 5.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw trans-
portu okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, z uwzgl´dnieniem zasad przejrzy-
stoÊci, obiektywizmu i niedyskrymi-
nacji oraz przepisów mi´dzynarodo-
wych:

1) szczegó∏owe zasady powo∏ywania,
organizacji oraz dzia∏ania rady ko-
ordynacyjnej, w szczególnoÊci po-
wo∏ywania i odwo∏ywania koordy-
natora, uchwalania bud˝etu koor-
dynatora oraz sprawowania nad-
zoru nad jego dzia∏alnoÊcià,

2) szczegó∏owe zasady finansowania
dzia∏alnoÊci koordynatora, w szcze-
gólnoÊci dokonywania wp∏at do
bud˝etu, o których mowa w ust. 4,

3) szczegó∏owe wymagania, jakie po-
winien spe∏niaç koordynator.”;

15) w art. 68 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) udost´pniaç Prezesowi Urz´du, niezale˝nie od
innych obowiàzków informacje niezb´dne do
prowadzenia ewidencji danych dotyczàcych
ruchu statków powietrznych, wielkoÊci ruchu
pasa˝erskiego i przewozu ∏adunków, zgodnie
z systematykà okreÊlonà w rozporzàdzeniu
nr 437/2003/WE z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie sprawozdaƒ statystycznych w od-
niesieniu do przewozu lotniczego pasa˝erów,
towarów i poczty, odpowiednich przepisach
krajowych i mi´dzynarodowych (Dz. Urz.
WE L 066 z 11.03.2003),”; 

16) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. Zarzàdzajàcy lotniskiem mo˝e pobieraç
op∏aty za wykonywanie us∏ug zwiàza-
nych z obs∏ugà operacji startu, làdowa-
nia, postoju statków powietrznych, ob-
s∏ugà pasa˝erów i ∏adunków, statków po-
wietrznych i ich za∏óg (op∏aty lotnisko-
we), za wykonywanie us∏ug, o których
mowa w art. 176, je˝eli sà Êwiadczone
przez zarzàdzajàcego lotniskiem, oraz za
inne us∏ugi zwiàzane z dzia∏alnoÊcià lot-
niska.”;

17) art. 77 otrzymuje brzmienie:

„Art. 77. 1. Zarzàdzajàcy lotniskiem u˝ytku pu-
blicznego przedstawia Prezesowi Urz´-
du z co najmniej kwartalnym wyprze-
dzeniem przed planowanym dniem
wejÊcia w ˝ycie, opracowany po zasi´-
gni´ciu opinii przedstawicieli przewoê-
ników lotniczych korzystajàcych stale
z lotniska, projekt op∏at lotniskowych
z wyszczególnieniem sk∏adajàcych si´
na te op∏aty: wysokoÊci op∏at standar-
dowych, dodatkowych, zni˝kowych
i rabatowych, szczegó∏owych zasad ich
naliczania i pobierania, do∏àczajàc uza-
sadnienie. Termin ten mo˝e byç za
zgodà Prezesa Urz´du skrócony w wy-
jàtkowych okolicznoÊciach.

2. Op∏aty lotniskowe, o których mowa
w ust. 1, po zatwierdzeniu przez Preze-
sa Urz´du podlegajà og∏oszeniu
w Dzienniku Urz´dowym Urz´du Lot-
nictwa Cywilnego oraz sà zamieszcza-
ne w Zintegrowanym Pakiecie Infor-
macji Lotniczych, o którym mowa
w art. 127 ust. 1 pkt 4.

3. Prezes Urz´du mo˝e, w drodze decyzji
administracyjnej, odmówiç zatwier-
dzenia op∏aty lotniskowej lub nakazaç
jej zmian´, w przypadku gdy jest ona
niezgodna z zasadami ustalonymi
w prawie lotniczym lub w przepisach
mi´dzynarodowych.
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50) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875
i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r.
Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72,
poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111,
poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

51) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166,
poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210,
poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593
i Nr 93, poz. 892 i 896.



4. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´-
du, organizacji zarzàdzajàcych lotni-
skami i u˝ytkowników lotnisk okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
wymagania dotyczàce ustalania i za-
twierdzania op∏at lotniskowych,
z uwzgl´dnieniem zasad ustalonych
w art. 67 ust. 1 i 2 oraz zasad wynikajà-
cych z przepisów mi´dzynarodo-
wych.”;

18) w art. 99:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Za uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej,
cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej otrzy-
mujà wynagrodzenie.’’,

b) w ust. 6 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) szczegó∏owe zasady wynagradzania cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej.”;

19) w art. 127 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,,6) zakup, instalacja i utrzymanie lotniczych urzà-
dzeƒ radionawigacyjnych wraz z terenami,
przeznaczonych do u˝ytku w przestrzeni kon-
trolowanej zgodnie z rozporzàdzeniem
nr 2082/2000/WE z dnia 6 wrzeÊnia 2000 r.
przyjmujàcym normy Eurocontrol i zmieniajà-
cym dyrektyw´ 97/15/WE przyjmujàcà normy
Eurocontrol oraz zmieniajàcym dyrektyw´
93/65/EWG.’’;

20) w art. 157 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urz´du wykonuje nadzór, o którym mo-
wa w ust. 1, zgodnie z art. 27—30, w zakresie
niezastrze˝onym do kompetencji EASA.”;

21) w art. 159 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
uwzgl´dniajàc przepisy mi´dzynarodowe oraz
przepisy prawa Unii Europejskiej, okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, szczegó∏owe zasady
prowadzenia nadzoru, o którym mowa
w art. 157 ust. 1.”;

22) w art. 163 w zdaniu wst´pnym po wyrazach: „prze-
pisów mi´dzynarodowych” dodaje si´ wyrazy:
„oraz przepisów prawa Unii Europejskiej”;

23) po art. 163 dodaje si´ art. 163a w brzmieniu:

„Art. 163a. Przepisy art. 160—162 nie naruszajà
uprawnieƒ w zakresie certyfikacji dzia-
∏alnoÊci, je˝eli zosta∏y one zastrze˝one
do kompetencji EASA.”;

24) art. 164 otrzymuje brzmienie:

„Art. 164. 1. Koncesji na podj´cie i wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
przewozu lotniczego udziela Prezes
Urz´du zgodnie z rozporzàdzeniem
nr 2407/92/EWG z dnia 23 lipca

1992 r. w sprawie licencjonowania
przewoêników lotniczych.

2. Do lotów lokalnych nieobejmujàcych
przewozu lotniczego miedzy ró˝nymi
lotniskami stosuje si´ przepisy doty-
czàce koncesjonowania zawarte
w rozporzàdzeniu nr 2407/92/EWG
z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie li-
cencjonowania przewoêników lotni-
czych, z wyjàtkiem art. 5 ust. 1—4 i 6
tego rozporzàdzenia.

3. Z obowiàzku uzyskania koncesji jest
zwolniony przedsi´biorca prowadzà-
cy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakre-
sie przewozu lotniczego wykonywa-
nego wy∏àcznie przy u˝yciu statków
powietrznych bezsilnikowych lub
o masie startowej nieprzekraczajàcej
495 kg.”;

25) uchyla si´ art. 165;

26) w art. 166:

a) w ust. 3 uchyla si´ pkt 4—6,

b) uchyla si´ ust. 5;

27) w art. 167:

a) uchyla si´ ust. 1—2, 

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) obszar dzia∏alnoÊci;”,

c) uchyla si´ ust. 4;

28) uchyla si´ art. 168—170;

29) art. 171 otrzymuje brzmienie:

„Art. 171. Prezes Urz´du udziela, odmawia udzie-
lenia, zmienia, w tym ogranicza przed-
miot, zakres lub obszar dzia∏alnoÊci ob-
j´tej koncesjà, zawiesza wykonywanie,
na okreÊlony czas, dzia∏alnoÊci obj´tej
koncesjà oraz cofa koncesj´ w drodze
decyzji administracyjnej.”;

30) w art. 174:

a) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) spó∏kà akcyjnà lub spó∏kà z ograniczonà od-
powiedzialnoÊcià zarejestrowanà w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, z zastrze˝eniem ust. 3
pkt 6,

4) spó∏dzielnià zarejestrowanà w Rzeczypo-
spolitej Polskiej; przepis ust. 3 pkt 6 stosuje
si´ odpowiednio.”;

b) w ust. 3 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) w przypadku spó∏ki z udzia∏em osób zagra-
nicznych lub podmiotów zale˝nych od osób
zagranicznych zezwolenie mo˝na otrzymaç,
je˝eli:
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a) w spó∏ce tej przedsi´biorcy polscy nieza-
le˝ni od osób zagranicznych zachowujà:

— nie mniej ni˝ 51 % udzia∏ów lub akcji
w ca∏kowitym kapitale za∏o˝ycielskim
spó∏ki,

— decydujàcy wp∏yw na iloÊç g∏osów,
sk∏ad, decyzje i kontrol´ organów za-
rzàdzajàcych spó∏ki, dysponowanie
majàtkiem spó∏ki oraz na prowadzenie
jej dzia∏alnoÊci,

b) nie zachodzi sytuacja, w której wi´cej ni˝
po∏owa cz∏onków zarzàdu spó∏ki jest jed-
noczeÊnie cz∏onkami zarzàdu albo osoba-
mi pe∏niàcymi funkcje kierownicze
w podmiocie z udzia∏em osób zagranicz-
nych lub w innym podmiocie pozostajà-
cym ze spó∏kà w stosunku zale˝noÊci

— o ile umowy mi´dzynarodowe ratyfikowa-
ne przez Rzeczpospolità Polskà z paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej nie stano-
wià inaczej.”;

31) w art. 175:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumenty, o których mowa w art. 166
ust. 3 pkt 1 i 3, oraz plan gospodarczy
przedsi´biorstwa obejmujàcy co najmniej
2 lata dzia∏alnoÊci:

a) wykazujàcy w sposób wiarygodny, ˝e
przedsi´biorca jest w stanie wype∏niç ist-
niejàce i prawdopodobne przysz∏e zobo-
wiàzania finansowe w okresie 24 miesi´-
cy od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci oraz
pokryç planowane koszty dzia∏alnoÊci
w okresie 3 miesi´cy od dnia jej rozpo-
cz´cia nawet gdyby przedsi´biorstwo nie
uzyska∏o w tym okresie ˝adnych docho-
dów,

b) zawierajàcy informacje dotyczàce struk-
tury kapita∏owej, p∏ynnoÊci finansowej
przedsi´biorstwa, êróde∏ finansowania
dzia∏alnoÊci, powiàzaƒ finansowych
udzia∏owców lub akcjonariuszy z innà
dzia∏alnoÊcià, prognoz przep∏ywów fi-
nansowych zwiàzanych z wykonywa-
niem dzia∏alnoÊci, 

c) zawierajàcy zweryfikowane sprawozda-
nie finansowe z poprzedniego roku finan-
sowego — o ile przedsi´biorca prowadzi∏
dzia∏alnoÊç gospodarczà

— oraz dokument potwierdzajàcy, ˝e oso-
bom zarzàdzajàcym dzia∏alnoÊcià przedsi´-
biorstwa nie cofni´to koncesji w okresie
ostatnich 5 lat przed z∏o˝eniem wniosku
oraz spe∏niajà one wymóg dobrej reputacji,
z tym ˝e wymóg dobrej reputacji nie jest
spe∏niony przez osoby, które zosta∏y skaza-
ne prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwa umyÊlne karne skarbowe, prze-
ciwko bezpieczeƒstwu w komunikacji, bez-
pieczeƒstwu powszechnemu, mieniu, obro-

towi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, prawom osób
wykonujàcych prac´ zarobkowà, wiarygod-
noÊci dokumentów, a tak˝e dokumenty po-
twierdzajàce, ˝e przedsi´biorstwo jest obj´-
te ubezpieczeniem od odpowiedzialnoÊci
cywilnej za szkody zwiàzane z przewozem
lotniczym i ruchem statków powietrznych,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Urz´du odmawia udzielenia zezwole-
nia, o którym mowa w art. 173 ust.1, je˝eli:

1) udzielenie zezwolenia by∏oby sprzeczne
z wià˝àcymi umowami lub przepisami
mi´dzynarodowymi,

2) przedsi´biorcy cofni´to zezwolenie na
ten sam rodzaj dzia∏alnoÊci w okresie
ostatnich 5 lat przed z∏o˝eniem wniosku, 

3) wnioskodawca nie spe∏ni∏ wymagaƒ
okreÊlonych w ustawie.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Prezes Urz´du mo˝e odmówiç udzielenia
zezwolenia, o którym mowa w art. 173
ust. 1 pkt 1, lub ograniczyç w zezwoleniu
przedmiot, zakres lub obszar dzia∏alnoÊci
w stosunku do wniosku o udzielenie ze-
zwolenia ze wzgl´du na zagro˝enie bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, porzàdku publicznego
lub zdrowia publicznego.’’, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zezwolenie, o którym mowa w art. 173
ust. 1, cofa si´ je˝eli:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazu-
jàce przedsi´biorcy wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem,

2) przedsi´biorca nie rozpoczà∏ dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem w oznaczonym ter-
minie,

3) otwarto likwidacj´ przedsi´biorcy albo
nastàpi∏a jego upad∏oÊç, 

4) przedsi´biorca nie spe∏nia warunków
okreÊlonych w niniejszej ustawie.”,

e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4d w brzmieniu:

„4a. Prezes Urz´du mo˝e cofnàç zezwolenie,
o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1, lub
zmieniç jego zakres ze wzgl´du na zagro˝e-
nie bezpieczeƒstwa paƒstwa, porzàdku pu-
blicznego lub zdrowia publicznego. 

4b. Przedsi´biorca, któremu cofni´to zezwole-
nie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1,
z przyczyn okreÊlonych w ust. 4, mo˝e wy-
stàpiç z wnioskiem o ponowne udzielenie
zezwolenia nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
5 lat od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu
zezwolenia sta∏a si´ wykonalna.

4c. Prezes Urz´du mo˝e cofnàç zezwolenie,
o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, lub
zmieniç jego zakres, je˝eli podmiot wyko-
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nujàcy obs∏ug´ naziemnà nie spe∏nia
z w∏asnej winy wymagaƒ, o których mowa
w art. 177 ust. 3 ustawy.

4d. Na wniosek zarzàdzajàcego lotniskiem Pre-
zes Urz´du mo˝e cofnàç zezwolenie, o któ-
rym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, lub zmie-
niç jego zakres, je˝eli podmiot wykonujàcy
obs∏ug´ naziemnà nie przestrzega obowià-
zujàcych go zasad sprawnego funkcjono-
wania portu lotniczego.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zezwolenia, o którym mowa w art. 173
ust. 1, udziela si´ na czas oznaczony, nie
krótszy ni˝ 5 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat.”,

g) w ust. 6 w zdaniu wst´pnym po wyrazie „ze-
zwoleniu” dodaje si´ wyrazy „o którym mowa
w art. 173 ust. 1 pkt 1”,

h) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do zezwoleƒ, o których mowa w art. 173
ust. 1 pkt 2, przepisy ust. 6 pkt 1, 2 i 4—7
stosuje si´ odpowiednio.”,

i) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przedsi´biorca, który zamierza podjàç dzia-
∏alnoÊç gospodarczà wymagajàcà uzyskania
zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1
pkt 1, mo˝e ubiegaç si´ o przyrzeczenie wy-
dania zezwolenia, zwane dalej „promesà”.”;

32) po art. 175 dodaje si´ art. 175a w brzmieniu:

„Art. 175a. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe wymagania w zakresie
dokumentów oraz informacji, jakie jest
obowiàzany przedstawiç przedsi´bior-
ca ubiegajàcy si´ o zezwolenie na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie zarzàdzania lotniskiem u˝yt-
ku publicznego, z uwzgl´dnieniem
przepisów mi´dzynarodowych.”;

33) w art. 177 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obcy przewoênik lotniczy, nieposiadajàcy
koncesji udzielonej na podstawie rozporzà-
dzenia nr 2407/92/WE z dnia 23 lipca 1992 r.
w sprawie licencjonowania przewoêników
lotniczych, o ile jest to przewidziane w umo-
wie mi´dzynarodowej i dokonane
z uwzgl´dnieniem art. 196 ust. 1,”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) przedsi´biorca, który w przypadku:

a) osoby fizycznej — posiada miejsce sta∏e-
go pobytu w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej,

b) osoby prawnej — jest spó∏kà kapita∏owà
z siedzibà w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, w której wi´kszoÊç udzia-
∏ów lub akcji oraz bezpoÊrednia lub po-

Êrednia kontrola nale˝y do osób fizycz-
nych posiadajàcych miejsce sta∏ego po-
bytu w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej.”;

34) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. 1. W przypadku gdy us∏ugi okreÊlone
w art. 176 sà wykonywane przez za-
rzàdzajàcego lotniskiem, agenta ob-
s∏ugi naziemnej lub przewoênika lot-
niczego, obowiàzani sà oni:

1) prowadziç odr´bnà rachunkowoÊç
dotyczàcà dzia∏alnoÊci w zakresie
obs∏ugi naziemnej od rachunko-
woÊci dotyczàcej innej dzia∏alno-
Êci,

2) zapewniç odpowiedni poziom
us∏ug, ubezpieczenia, a tak˝e bez-
pieczeƒstwa, ochrony urzàdzeƒ,
statków powietrznych, wyposa˝e-
nia, osób oraz ochrony Êrodowi-
ska, potwierdzony certyfikatem,
o którym mowa w art. 160 ust. 3
pkt 4.

2. W przypadku gdy obs∏ug´ naziemnà
wykonuje zarzàdzajàcy lotniskiem,
zobowiàzany jest on ponadto nie
subwencjonowaç dzia∏alnoÊci zwià-
zanej z obs∏ugà naziemnà z wp∏y-
wów, które osiàga z pe∏nienia funkcji
zarzàdzajàcego lotniskiem.

3. Sprawdzenie realizacji obowiàzków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1
i w ust. 2, poddawane jest corocznej
kontroli przez niezale˝nego kontrole-
ra, którego wyznacza Prezes Urz´-
du.”;

35) art. 179 otrzymuje brzmienie:

„Art. 179. 1. Liczba zezwoleƒ na wykonywanie ob-
s∏ugi naziemnej w danym porcie lot-
niczym mo˝e byç ograniczona w od-
niesieniu do poszczególnych katego-
rii us∏ug obs∏ugi naziemnej o których
mowa w art. 176:

1) w zale˝noÊci od iloÊci obs∏ugiwa-
nych w tym porcie lotniczym w cià-
gu roku pasa˝erów i ∏adunków,

2) w ka˝dym porcie lotniczym, w któ-
rym wyst´pujà ograniczenia dys-
ponowanej powierzchni lub prze-
pustowoÊci.

2. W przypadkach ograniczenia liczby
udzielanych zezwoleƒ, okreÊlonych
w ust. 1, wybór przedsi´biorcy doko-
nywany jest w drodze konkursu.”;

36) w art. 180 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàdzajàcy lotniskiem spe∏niajàcy okreÊlone
przez prawo wymagania ma pierwszeƒstwo
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w uzyskaniu zezwolenia na obs∏ug´ naziemnà
w przypadku ograniczenia liczby zezwoleƒ na
podstawie art. 179 ust. 1.”;

37) w art. 181 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Liczba zezwoleƒ mo˝e byç ograniczona w od-
niesieniu do poszczególnych kategorii us∏ug
obs∏ugi naziemnej, o których mowa w art. 176:

1) w zale˝noÊci od iloÊci obs∏ugiwanych w tym
porcie lotniczym w ciàgu roku pasa˝erów
i ∏adunków,

2) w ka˝dym porcie lotniczym, w którym wy-
st´pujà ograniczenia dysponowanej po-
wierzchni lub przepustowoÊci.

3. W przypadkach ograniczenia liczby udziela-
nych zezwoleƒ, okreÊlonych w ust. 2, wybór
przewoênika lotniczego dokonywany jest
w drodze konkursu.”;

38) art. 182 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 182. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy wykaz rodzajów us∏ug
w poszczególnych kategoriach,
o których mowa w art. 176,

2) szczegó∏owe warunki i tryb udziela-
nia zezwoleƒ na wykonywanie obs∏u-
gi naziemnej oraz dokumenty i infor-
macje jakie powinni przedstawiç
ubiegajàcy si´ o zezwolenia oraz wa-
runki, jakie musi spe∏niaç podmiot
ubiegajàcy si´ o zezwolenie,

3) szczegó∏owe warunki stosowane przy
wprowadzaniu ograniczeƒ, o których
mowa w art. 179 ust. 1 i w art. 181
ust. 2, w szczególnoÊci w odniesieniu
do poszczególnych kategorii us∏ug
obs∏ugi naziemnej z uwzgl´dnieniem
iloÊci obs∏ugiwanych w ciàgu roku
pasa˝erów i ∏adunków oraz dost´p-
nej powierzchni lub przepustowoÊci
portu lotniczego,

4) szczegó∏owe warunki i sposób orga-
nizowania i przeprowadzania konkur-
su, o którym mowa w art. 179 ust. 2
i art. 181 ust. 3,

5) szczegó∏owe warunki udost´pniania
i korzystania z infrastruktury lotniska
oraz ustalania i pobierania op∏at za
dost´p do urzàdzeƒ i instalacji lotni-
ska oraz op∏at za u˝ytkowanie scen-
tralizowanej infrastruktury,

6) szczegó∏owe wymagania zwiàzane
z dost´pem do rynku obs∏ugi naziem-
nej

— z uwzgl´dnieniem umów, przepisów
mi´dzynarodowych oraz przepisów pra-
wa Unii Europejskiej”;

39) w art. 187 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustala, w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´-
ciu opinii Rady Ochrony i U∏atwieƒ Lotnictwa
Cywilnego, Krajowy Program Ochrony Lotnic-
twa Cywilnego, z uwzgl´dnieniem przepisów
rozporzàdzenia nr 2320/2002/WE z dnia 16
grudnia 2002 r. ustanawiajàcego wspólne za-
sady w dziedzinie bezpieczeƒstwa lotnictwa
cywilnego — Deklaracja mi´dzyinstytucjonal-
na,”;

40) w art. 189 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Naro-
dowej ustala, w drodze rozporzàdzenia, Krajo-
wy Program Kontroli JakoÊci w zakresie ochro-
ny lotnictwa cywilnego, o którym mowa
w art. 5 ust. 3 rozporzàdzenia nr 2320/2002/WE
z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiajàcego
wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeƒstwa
lotnictwa cywilnego — Deklaracja mi´dzyin-
stytucjonalna, z uwzgl´dnieniem przepisów
rozporzàdzenia nr 1217/2003/WE z dnia 4 lipca
2003 r. ustanawiajàcego wspólne specyfikacje
dla krajowych programów kontroli jakoÊci bez-
pieczeƒstwa w lotnictwie cywilnym.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych oraz Ministrem Obrony Naro-
dowej ustala, w drodze rozporzàdzenia, Krajo-
wy Program Szkolenia w zakresie ochrony lot-
nictwa cywilnego, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów rozporzàdzenia nr 2320/2002/WE z dnia
16 grudnia 2002 r. ustanawiajàcego wspólne
zasady w dziedzinie bezpieczeƒstwa lotnictwa
cywilnego — Deklaracja mi´dzyinstytucjonal-
na.”;

41) po art. 189 dodaje si´ art. 189a w brzmieniu:

„Art. 189a. Rada Ministrów, z uwzgl´dnieniem
przepisów za∏àcznika 9 do Konwencji,
o której mowa w art. 3, ustala, w dro-
dze rozporzàdzenia, Krajowy Program
U∏atwieƒ Lotnictwa Cywilnego.”;

42) art. 190 otrzymuje brzmienie:

„Art. 190. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
do przewozów lotniczych krajowych
oraz, w zakresie nieunormowanym od-
miennie przez umowy mi´dzynarodo-
we, do przewozów lotniczych mi´dzyna-
rodowych wykonywanych przez pol-
skich i obcych przewoêników lotniczych,
z zastrze˝eniem przepisów rozporzàdze-
nia nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca
1992 r. w sprawie dost´pu przewoêni-
ków lotniczych Wspólnoty do we-
wnàtrzwspólnotowych tras lotniczych.”;
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43) w art. 193: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Obcy przewoênik lotniczy mo˝e wykony-
waç przewozy lotnicze na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej pod warunkiem po-
siadania koncesji udzielonej na podstawie
rozporzàdzenia nr 2407/92/EWG z dnia
23 lipca 1992 r. w sprawie licencjonowania
przewoêników lotniczych, tylko w zakresie
i na warunkach okreÊlonych w zezwoleniu
wydanym na wniosek obcego przewoênika
przez Prezesa Urz´du.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a,
nie jest wymagane:

1) w przypadku pojedynczych lotów pasa-
˝erskich wykonywanych statkami po-
wietrznymi o pojemnoÊci nieprzewy˝sza-
jàcej 12 miejsc pasa˝erskich, wykorzysty-
wanych wy∏àcznie przez zamawiajàcego
lub zamawiajàcych na trasie przez nich
ustalonej,

2) w przypadku pojedynczych lotów towa-
rowych wykonywanych statkami o mak-
symalnej masie startowej nieprzewy˝-
szajàcej 5 700 kg, wykorzystywanych wy-
∏àcznie przez zamawiajàcego lub zama-
wiajàcych na trasie przez nich ustalo-
nej.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obcy przewoênik lotniczy powinien byç wy-
znaczony do wykonywania przewozów lot-
niczych na okreÊlonych trasach lub obsza-
rach — w przypadku gdy wymagajà tego
umowy mi´dzynarodowe, oraz odpowied-
nio certyfikowany przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa, w którym jest koncesjonowany.”;

44) w art. 194:

a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazach
„ust. 1” dodaje si´ wyrazy „oraz ust. 1a”,

b) w ust. 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) nazw´ i adres zleceniodawcy na wykonywa-
nie przewozu nieregularnego.”,

c) w ust. 3:

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) dokumenty okreÊlajàce status prawny
przewoênika lotniczego oraz struktur´ ka-
pita∏owà i rzeczywistà kontrol´ przedsi´-
biorstwa przewoênika — na ˝àdanie Pre-
zesa Urz´du,

2) wyznaczenie przez w∏aÊciwy organ obce-
go paƒstwa do wykonywania przewozów
obj´tych wnioskiem — w przypadku gdy
wymaga tego umowa mi´dzynarodo-
wa,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) umow´ zawartà ze zleceniodawcà na wy-
konywanie przewozu nieregularnego,
z wykazaniem wysokoÊci op∏aty — na ˝à-
danie Prezesa Urz´du,”,

— dodaje si´ pkt 6—9 w brzmieniu:

„6) Êwiadectwo zdatnoÊci do lotu statku po-
wietrznego — na ˝àdanie Prezesa Urz´-
du,

7) Êwiadectwo zdatnoÊci w zakresie ha∏asu
statku powietrznego — na ˝àdanie Preze-
sa Urz´du,

8) upowa˝nienie do wykonywania przewo-
zów wydane przez w∏aÊciwy organ dane-
go paƒstwa — na ˝àdanie Prezesa Urz´-
du,

9) koncesj´ wydanà przez w∏aÊciwy organ
danego paƒstwa.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku o udzielenie zezwoleƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do∏àcza si´ do-
kumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2—7
i 9.”;

45) art. 195 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Decyzj´ o wydaniu, odmowie wydania, ograni-
czeniu lub cofni´ciu zezwolenia na przewozy,
o których mowa w art. 194 ust. 1 pkt 1 i 2, do-
r´cza si´ w formie pisemnej, telefaksu, poczty
elektronicznej lub przy wykorzystaniu telekso-
wej ∏àcznoÊci lotniczej albo — w uzasadnio-
nych przypadkach — og∏asza si´ ustnie,
a w przypadku zezwolenia, o którym mowa
w art. 194 ust. 1 pkt 3 i 4 — w formie pisem-
nej.”;

46) art. 196 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli zezwolenie, o którym mowa w art. 193
ust. 1 i 1a, nie okreÊla prawa obcego przewoê-
nika do utrzymywania w∏asnego personelu do
obs∏ugi technicznej, eksploatacyjnej i handlo-
wej przewozów, uprawnienia takie mogà byç
przyznawane przewoênikowi w drodze decyzji
administracyjnej Prezesa Urz´du, przy
uwzgl´dnieniu zasady wzajemnoÊci. Przepis
ten nie narusza przepisów art. 177—182 doty-
czàcych obs∏ugi naziemnej.”;

47) po art. 196 dodaje si´ art. 196a w brzmieniu:

„Art. 196a. 1. W zezwoleniu na prowadzenie
sprzeda˝y przewozów lotniczych
okreÊla si´:

1) przewoênika, jego siedzib´ i od-
dzia∏,

2) zakres i przedmiot dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem,

3) obszar dzia∏alnoÊci,

4) okres wa˝noÊci zezwolenia,
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5) szczególne warunki wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci.

2. Zezwolenia udziela si´ na czas nie-
oznaczony.

3. Prezes Urz´du mo˝e odmówiç
udzielenia zezwolenia, je˝eli:

1) udzielenie zezwolenia by∏oby
sprzeczne z wià˝àcymi umowami
lub przepisami mi´dzynarodowy-
mi,

2) wnioskodawca nie spe∏ni∏ wyma-
gaƒ, o których mowa w art. 196
ust. 2 i 3.

4. Zezwolenie mo˝e byç cofni´te gdy:

1) zostanie wydane prawomocne
orzeczenie zakazujàce przedsi´-
biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem,

2) przedsi´biorca przestanie spe∏-
niaç warunki okreÊlone przepisa-
mi prawa, wymagane do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w zezwoleniu,

3) przedsi´biorca nie usunie w wy-
znaczonym terminie, stanu fak-
tycznego lub prawnego niezgod-
nego z przepisami prawa regulu-
jàcymi dzia∏alnoÊç obj´tà zezwo-
leniem.”;

48) w art. 198:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Taryfy przewozu lotniczego okreÊlajàce wy-
sokoÊç op∏at za przewóz lotniczy wykonywa-
ny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
albo rozpoczynajàcy si´ lub koƒczàcy na
tym terytorium oraz zwiàzane z nim us∏ugi,
jak równie˝ warunki stosowania tych op∏at,
∏àcznie z wynagrodzeniem i warunkami ofe-
rowanymi agentom sprzeda˝y, sà ustalane
przez przewoêników lotniczych wed∏ug za-
sad rynkowych oraz podawane do publicz-
nej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przy-
j´ty.”,

b) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Taryfy przewozu lotniczego wykonywanego
pomi´dzy portami lotniczymi po∏o˝onymi
na terytorium Unii Europejskiej, sà ustalane
zgodnie z rozporzàdzeniem nr 2409/92/EWG
z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie taryf i sta-
wek za us∏ugi lotnicze.”;

49) w art. 200:

a) uchyla si´ ust. 1 i 2,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Szczegó∏owe zasady dotyczàce post´powa-
nia w przypadkach, o których mowa w roz-

porzàdzeniu nr 295/91/EWG z dnia 4 lutego
1991 r. ustanawiajàcym wspólne zasady
systemu odszkodowaƒ dla pasa˝erów, któ-
rym odmówiono przyj´cia na pok∏ad w re-
gularnych przewozach lotniczych, a w szcze-
gólnoÊci pierwszeƒstwa przyjmowania pa-
sa˝erów, zwrotu op∏aty za niewykonany
przewóz, wysokoÊci i sposobu wyp∏aty re-
kompensaty oraz Êwiadczeƒ na rzecz pasa-
˝erów niezabranych do przewozu, powinny
byç okreÊlone w regulaminie, o którym mo-
wa w art. 205 ust. 3, albo w odr´bnych prze-
pisach przewoênika wydanych i udost´pnio-
nych pasa˝erom. Informacj´ o uprawnie-
niach przys∏ugujàcych pasa˝erom w przy-
padku niezabrania na pok∏ad powinien
otrzymaç ka˝dy niezabrany do przewozu pa-
sa˝er.

4. Przepisy rozporzàdzenia nr 295/91/EWG
z dnia 4 lutego 1991 r. ustanawiajàcego
wspólne zasady systemu odszkodowaƒ dla
pasa˝erów, którym odmówiono przyj´cia na
pok∏ad w regularnych przewozach lotni-
czych nie pozbawiajà prawa dochodzenia
przez osoby poszkodowane dodatkowych
roszczeƒ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci prze-
woênika, okreÊlonej zgodnie z art. 208.”;

50) w art. 202:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegó∏owe warunki i sposób udzielania
zezwoleƒ zwiàzanych z przewozem lotni-
czym, w tym udzielania zezwoleƒ dla ob-
cych przewoêników, upowa˝nieƒ do wyko-
nywania przewozów, dokonywania wyzna-
czeƒ oraz przeprowadzania konkursów,
o których mowa w art. 191 ust. 6 i art. 197,”,

b) uchyla si´ pkt 4 i 5,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wymagania dotyczàce regulaminów, o któ-
rych mowa w art. 205 ust. 3, majàce
w szczególnoÊci na wzgl´dzie zastosowanie
przepisów o ochronie konsumentów.”;

51) w art. 205:

a) uchyla si´ ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Polski przewoênik lotniczy oraz dzia∏ajàcy
w Rzeczypospolitej Polskiej obcy przewoê-
nik lotniczy jest obowiàzany przedstawiç re-
gulamin okreÊlajàcy typowe warunki prze-
wozu lotniczego pasa˝erów i baga˝u oraz ∏a-
dunków, do wiadomoÊci Prezesa Urz´du,
który mo˝e, w drodze decyzji administracyj-
nej, nakazaç dostosowanie regulaminu do
wymagaƒ obowiàzujàcego prawa. W zakre-
sie sprzecznym z tym prawem regulamin
nie obowiàzuje kontrahentów przewoênika
lotniczego.”;
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52) w art. 208:

a) w ust. 3 uchyla si´ pkt 2,

b) uchyla si´ ust. 4.

Art. 73. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie
niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà
opartych lub polegajàcych na dost´pie warunkowym
(Dz. U. Nr 126, poz. 1068) do tytu∏u ustawy dodaje si´
odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 98/84/WE z dnia
20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony
us∏ug opartych lub polegajàcych na warunkowym
dost´pie (Dz. Urz. WE L 320 z 28.11.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne.”.

Art. 74. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiad-
czeniu przez prawników zagranicznych pomocy praw-
nej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126,
poz.1069) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 98/5/WE z dnia
16 lutego 1998 r. majàcej na celu u∏atwienie
sta∏ego wykonywania zawodu prawnika w paƒ-
stwie cz∏onkowskim innym ni˝ paƒstwo uzy-
skania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz.
WE L 77 z 14.03.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 2 w pkt 2 wyraz „za∏àcznik” zast´puje si´ wy-
razami „za∏àcznik nr 1”;

3) po art. 2 dodaje si´ art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Przepisy ustawy dotyczàce prawników
z Unii Europejskiej stosuje si´ odpowied-
nio tak˝e do osób, które:

1) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, nienale˝àcych do Unii Europej-
skiej, uprawnionymi do wykonywania
zawodu przy u˝yciu jednego z tytu∏ów
zawodowych uzyskanych w tych paƒ-
stwach, okreÊlonych w wykazie stano-
wiàcym za∏àcznik nr 2 do ustawy albo
przy u˝yciu jednego z tytu∏ów zawodo-

wych uzyskanych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, okreÊlo-
nych w wykazie stanowiàcym za∏àcznik
nr 1 do ustawy;

2) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, uprawnionymi do
wykonywania zawodu przy u˝yciu jed-
nego z tytu∏ów zawodowych uzyska-
nych w paƒstwach cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, nienale˝àcych do Unii Europej-
skiej, okreÊlonych w wykazie stanowià-
cym za∏àcznik nr 2 do ustawy.”;

4) w dziale III po art. 34 dodaje si´ art. 34a w brzmie-
niu:

„Art. 34a. Przepisy ustawy dotyczàce obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
posiadajàcych kwalifikacje zawodowe
wymagane do wykonywania zawodu
przy u˝yciu jednego z tytu∏ów, o których
mowa w art. 2 pkt 2, stosuje si´ odpo-
wiednio tak˝e do:

1) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym,
które nie nale˝à do Unii Europejskiej,
posiadajàcych kwalifikacje zawodowe
wymagane do wykonywania zawodu
przy u˝yciu jednego z tytu∏ów okreÊlo-
nych w wykazach stanowiàcych za-
∏àczniki nr 1 i 2 do ustawy;

2) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej posiadajàcych kwalifika-
cje zawodowe wymagane do wykony-
wania zawodu przy u˝yciu jednego
z tytu∏ów okreÊlonych w wykazie sta-
nowiàcym za∏àcznik nr 2 do ustawy.”;

5) w art. 45 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w art. 90 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Je˝eli adwokat Êwiadczy w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym po-
moc prawnà na podstawie obowiàzujàcych
tam przepisów o Êwiadczeniu pomocy
prawnej przez prawników z Unii Europej-
skiej, sàd dyscyplinarny, który wszczà∏ po-
st´powanie dyscyplinarne, niezw∏ocznie za-
wiadamia o tym w∏aÊciwy organ w tym
paƒstwie, przesy∏ajàc temu organowi odpis
wniosku, o którym mowa w ust. 1.””;

6) w art. 46 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w art. 681 dotychczasowà treÊç oznacza si´ ja-
ko ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
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„2. Je˝eli radca prawny Êwiadczy w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym pomoc prawnà na podstawie
obowiàzujàcych tam przepisów o Êwiad-
czeniu pomocy prawnej przez prawników
z Unii Europejskiej, sàd dyscyplinarny, któ-
ry wszczà∏ post´powanie dyscyplinarne,
niezw∏ocznie zawiadamia o tym w∏aÊciwy
organ w tym paƒstwie, przesy∏ajàc temu
organowi odpis wniosku, o którym mowa
w ust. 1.”;”;

7) za∏àcznik do ustawy otrzymuje brzmienie:

„ZA¸ÑCZNIK NR 1

WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH
UZYSKANYCH W PA¡STWACH

CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
ODPOWIADAJÑCYCH ZAWODOWI ADWOKATA

LUB RADCY PRAWNEGO

— w Republice Austrii — Rechtsanwalt,

— w Królestwie Belgii — Avocat/Advocaat/Rechts-
anwalt,

— w Republice Cypryjskiej — ∆ικηγópoς,

— w Republice Czeskiej — Advokát,

— w Królestwie Danii — Advokat,

— w Republice Estoƒskiej — Vandeadvokaat,

— w Republice Finlandii — Asianajaja/Advocat,

— w Republice Francuskiej — Avocat,

— w Republice Greckiej — ∆ικηγópoς,

— w Królestwie Hiszpanii — Abogado/Advo-
cat/Advogad/Abokatu,

— w Królestwie Niderlandów — Advocaat,

— w Republice Irlandii — Barrister/Solicitor,

— w Republice Litewskiej — Advokatas,

— w Republice ¸otewskiej — Zvērināts advokāts,

— w Wielkim Ksi´stwie Luksemburga — Avocat,

— w Republice Federalnej Niemiec — Rechtsan-
walt,

— w Republice Malty — Avukat/Prokuratur Legali,

— w Republice Portugalii — Advogado,

— w Republice S∏owackiej — Advokát/Komerčný
právnik,

— w Republice S∏owenii — Odvetnik/Odvetnica,

— w Królestwie Szwecji — Advokat,

— w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó∏nocnej — Advocate/Barrister/Solici-
tor,

— w Republice W´gierskiej — Ügyvéd,

— w Republice W∏oskiej — Avvocato.”;

8) po za∏àczniku dodaje si´ nowy za∏àcznik w brzmie-
niu:

„ZA¸ÑCZNIK NR 2

WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH
UZYSKANYCH W PA¡STWACH

CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) —

STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM
OBSZARZE GOSPODARCZYM NIENALE˚ÑCYCH
DO UNII EUROPEJSKIEJ, ODPOWIADAJÑCYCH

ZAWODOWI ADWOKATA LUB RADCY
PRAWNEGO

— w Republice Islandii — Lögmaur,

— w Ksi´stwie Liechtensteinu — Rechtsanwalt,

— w Królestwie Norwegii — Advokat.”.

Art. 75. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiad-
czeniu us∏ug drogà elektronicznà (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 2000/31/WE
z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych us∏ug spo∏eczeƒstwa in-
formacyjnego, w szczególnoÊci handlu elektro-
nicznego na rynku wewn´trznym (dyrektywa
o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178
z 17.07.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Us∏ugodawca mo˝e przetwarzaç nast´pujàce
dane osobowe us∏ugobiorcy niezb´dne do na-
wiàzania, ukszta∏towania treÊci, zmiany lub
rozwiàzania stosunku prawnego mi´dzy nimi:

1) nazwisko i imiona us∏ugobiorcy,

2) numer ewidencyjny PESEL lub — gdy ten
numer nie zosta∏ nadany — numer paszpor-
tu, dowodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç,

3) adres zameldowania na pobyt sta∏y,

4) adres do korespondencji, je˝eli jest inny ni˝
adres, o którym mowa w pkt 3,

5) dane s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektro-
nicznego us∏ugobiorcy,

6) adresy elektroniczne us∏ugobiorcy.”.
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Art. 76. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szcze-
gólnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 99/44/WE z dnia
25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów
sprzeda˝y towarów konsumpcyjnych i zwiàza-
nych z tym gwarancji (Dz. Urz. WE L 171
z 07.07.1999).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Sprzedawca dokonujàcy sprzeda˝y
w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowià-
zany udzieliç kupujàcemu jasnych, zro-
zumia∏ych i niewprowadzajàcych
w b∏àd informacji, wystarczajàcych do
prawid∏owego i pe∏nego korzystania ze
sprzedanego towaru konsumpcyjnego.
W szczególnoÊci nale˝y podaç: nazw´
towaru, okreÊlenie producenta lub im-
portera, znak zgodnoÊci wymagany
przez odr´bne przepisy, informacje
o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz, stosownie do ro-
dzaju towaru, okreÊlenie jego energo-
ch∏onnoÊci, a tak˝e inne dane wskazane
w odr´bnych przepisach.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
powinny znajdowaç si´ na towarze kon-
sumpcyjnym lub byç z nim trwale po∏à-
czone, w przypadku gdy towar jest
sprzedawany w opakowaniu jednostko-
wym lub w zestawie. W pozosta∏ych
przypadkach sprzedawca jest obowiàza-
ny umieÊciç w miejscu sprzeda˝y towa-
ru informacj´, która mo˝e zostaç ograni-
czona do nazwy towaru i jego g∏ównej
cechy u˝ytkowej oraz wskazania produ-
centa lub importera.

3. Sprzedawca jest obowiàzany zapewniç
w miejscu sprzeda˝y odpowiednie wa-
runki techniczno-organizacyjne umo˝li-
wiajàce dokonanie wyboru towaru kon-
sumpcyjnego i sprawdzenie jego jako-
Êci, kompletnoÊci oraz funkcjonowania
g∏ównych mechanizmów i podstawo-
wych podzespo∏ów.

4. Na ˝àdanie kupujàcego sprzedawca jest
obowiàzany wyjaÊniç znaczenie po-
szczególnych postanowieƒ umowy.

5. Sprzedawca jest obowiàzany wydaç ku-
pujàcemu wraz z towarem konsumpcyj-

nym wszystkie elementy jego wyposa-
˝enia oraz instrukcje obs∏ugi, konserwa-
cji i inne dokumenty wymagane przez
odr´bne przepisy.

6. Informacje lub dokumenty, o których
mowa w ust.1 i 5, powinny byç sporzà-
dzone w j´zyku polskim lub, o ile rodzaj
informacji na to pozwala, w powszech-
nie zrozumia∏ej formie graficznej. Wy-
mogu u˝ywania j´zyka polskiego nie
stosuje si´ do nazw w∏asnych, znaków
towarowych, nazw handlowych, ozna-
czeƒ pochodzenia towarów oraz zwy-
czajowo stosowanej terminologii na-
ukowej i technicznej.”.

Art. 77. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zasa-
dach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich ro-
dzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 141, poz. 1180 oraz z 2003 r. Nr 128, poz. 1175)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 64/221/EWG z dnia 25 lutego
1964 r. w sprawie koordynacji Êrodków spe-
cjalnych dotyczàcych przemieszczania si´
i pobytu cudzoziemców uzasadnionych
wzgl´dami porzàdku publicznego i bezpie-
czeƒstwa publicznego lub zdrowia publicz-
nego (Dz. Urz. WE L 56 z 04.04.1964, z póên.
zm.),

2) dyrektywy 68/360/EWG z dnia 15 paêdzierni-
ka 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeƒ
w przemieszczaniu si´ i pobycie pracowni-
ków paƒstw cz∏onkowskich i ich rodzin we
Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 257 z 19.10.1968),

3) dyrektywy 73/148/EWG z dnia 21 maja
1973 r. w sprawie zniesienia ograniczeƒ
w zakresie przemieszczania si´ i pobytu oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich wewnàtrz
Wspólnoty, które dotyczà przedsi´biorczoÊci
i Êwiadczenia us∏ug (Dz. Urz. WE L 172
z 28.06.1973),

4) dyrektywy 75/34/EWG z dnia 17 grudnia
1974 r. dotyczàcej prawa obywateli paƒstwa
cz∏onkowskiego do pozostania na terytorium
innego paƒstwa cz∏onkowskiego po zakoƒ-
czeniu prowadzenia na tym terytorium dzia-
∏alnoÊci na w∏asny rachunek (Dz. Urz.
WE L 14 z 20.01.1975),

5) dyrektywy 90/364/EWG z dnia 28 czerwca
1990 r. w sprawie prawa pobytu (Dz. Urz.
WE L 180 z 13.07.1990),

6) dyrektywy 90/365/EWG z dnia 28 czerwca
1990 r. w sprawie prawa pobytu pracowni-
ków i osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na
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w∏asny rachunek, które zakoƒczy∏y dzia∏al-
noÊç zawodowà (Dz. Urz. WE L 180
z 13.07.1990)

7) dyrektywy 93/96/EWG z dnia 29 paêdziernika
1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studen-
tów (Dz. Urz. WE L 317 z 18.12.1993).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 2:

a) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) nieposiadajàcego obywatelstwa polskiego

zst´pnego obywatela Unii majàcego mniej
ni˝ 21 lat lub pozostajàcego na jego utrzy-
maniu,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykonywaniu pracy — oznacza to wykony-

wanie pracy przez cudzoziemca w rozumie-
niu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, 
Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135,
poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, 
poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, 
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, 
poz. 959),”;

3) w art. 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obowiàzek posiadania wizy, o którym mo-

wa w ust. 2, nie dotyczy obywatela paƒstwa,
wobec którego stosuje si´ cz´Êciowe lub
ca∏kowite zniesienie obowiàzku wizowe-
go.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wiza, o której mowa w ust. 2, mo˝e byç wy-

dana przez komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej.”;

4) art. 27 uchyla si´;

5) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kart pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz
dokumentów pobytu, z uwzgl´dnieniem da-
nych, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz
ograniczeƒ w sferze wykonywania pracy przez
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,”;

6) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. W przypadkach, w których z uwagi na
stosowanie ograniczeƒ w sferze wy-
konywania pracy przez cudzoziem-
ców na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, wymagane jest posiadanie
zezwolenia na prac´ w rozumieniu
przepisów o zatrudnieniu i przeciw-
dzia∏aniu bezrobociu, obywatelowi
Unii i cz∏onkowi jego rodziny udziela
si´ zezwolenia na pobyt lub zezwole-
nia na pobyt czasowy na podstawie
przyrzeczenia wydania zezwolenia na
prac´, je˝eli celem pobytu obywatela
Unii i cz∏onka jego rodziny na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest
wykonywanie pracy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust.
1, obywatel Unii ubiegajàcy si´ o:

1) udzielenie zezwolenia na pobyt lub
udzielenie zezwolenia na pobyt cza-
sowy w zwiàzku z zamiarem wyko-
nywania pracy, jest obowiàzany
do∏àczyç do wniosku, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 1, przyrzeczenie
wydania zezwolenia na prac´;

2) przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt
w zwiàzku z zamiarem wykonywa-
nia pracy, jest obowiàzany do∏àczyç
do wniosku, o którym mowa w art.
20 ust. 1, przyrzeczenie wydania ze-
zwolenia na prac´ lub przed∏u˝enie
tego przyrzeczenia.”.

Art. 78. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360,
z póên. zm.52)) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik
nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wy-
posa˝enia elektrycznego przewidzianego do
stosowania w niektórych granicach napi´cia
(Dz. Urz. WE L 77 z 26.03.1973),

2) dyrektywy 87/404/EWG z dnia 25 czerwca
1987 r. w sprawie harmonizacji ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do prostych zbiorników ciÊnieniowych
(Dz. Urz. WE L 220 z 08.08.1987),

3) dyrektywy 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych bezpieczeƒstwa
zabawek (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.1988), 

4) dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie zbli˝enia przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wy-
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robów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40
z 11.02.1989), 

5) dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do kompaty-
bilnoÊci elektromagnetycznej (Dz. Urz.
WE L 139 z 23.05.1989),

6) dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia
1989 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wy-
posa˝enia ochrony osobistej (Dz. Urz.
WE L 399 z 30.12.1989),

7) dyrektywy 90/384/EWG z dnia 20 czerwca
1990 r. w sprawie harmonizacji ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych
si´ do wag nieautomatycznych (Dz. Urz.
WE L 189 z 20.07.1990),

8) dyrektywy 90/396/EWG z dnia 29 czerwca
1990 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
urzàdzeƒ spalania paliw gazowych (Dz. Urz.
WE L 196 z 26.07.1990),

9) dyrektywy 90/488/EWG z dnia 17 wrzeÊnia
1990 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 87/404/EWG
w sprawie harmonizacji ustawodawstw
paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
prostych zbiorników ciÊnieniowych (Dz. Urz.
WE L 270 z 02.10.1990),

10) dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia
1992 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/336/EWG
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do kompaty-
bilnoÊci elektromagnetycznej (Dz. Urz. 
WE L 126 z 12.05.1992),

11) dyrektywy 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie wymogów sprawnoÊci dla nowych
kot∏ów wody goràcej opalanych paliwem p∏yn-
nym lub gazowym (Dz. Urz. WE L 167
z 22.06.1992),

12) dyrektywy 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.
w sprawie harmonizacji przepisów dotyczà-
cych wprowadzania do obrotu i kontroli mate-
ria∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝yt-
ku cywilnego (Dz. Urz. WE L 121 z 15.05.1993),

13) dyrektywy 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r.
zmieniajàcej dyrektywy 87/404/EWG (proste
zbiorniki ciÊnieniowe), 88/378/EWG (bezpie-
czeƒstwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby bu-
dowlane), 89/336/EWG (kompatybilnoÊç elek-
tromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny),
89/686/EWG (Êrodki ochrony osobistej),
90/384/EWG (wagi nieautomatyczne),
90/385/EWG (urzàdzenia medyczne aktywnego
osadzania), 90/396/EWG (urzàdzenia spalania
paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposa˝enie
terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG
(nowe kot∏y wody goràcej opalane paliwem
p∏ynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposa-
˝enie elektryczne przewidziane do stosowania

w pewnych granicach napi´cia) (Dz. Urz.
WE L 220 z 30.08.1993),

14) dyrektywy 93/95/EWG z dnia 29 paêdziernika
1993 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/686/EWG
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wyposa˝e-
nia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 276
z 09.11.1993),

15) dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych urzàdzeƒ i syste-
mów ochronnych przeznaczonych do u˝ytku
w przestrzeniach zagro˝onych wybuchem
(Dz. Urz. WE L 100 z 19.04.1994),

16) dyrektywy 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r.
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ∏odzi rekre-
acyjnych (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994,
z póên. zm.),

17) dyrektywy 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych dêwigów (Dz. Urz.
WE L 213 z 07.09.1995),

18) dyrektywy 96/57/WE z dnia 3 wrzeÊnia 1996 r.
w sprawie wymagaƒ efektywnoÊci energetycz-
nej ch∏odziarek, ch∏odziarko-zamra˝arek i za-
mra˝arek typu domowego (Dz. Urz. WE L 236
z 18.09.1996),

19) dyrektywy 96/58/WE z dnia 3 wrzeÊnia 1996 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 89/686/EWG w spra-
wie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw cz∏on-
kowskich odnoszàcych si´ do wyposa˝enia
ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 236
z 18.09.1996),

20) dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie wyposa˝enia statków (Dz. Urz.
WE L 46 z 20.12.1996),

21) dyrektywy 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r.
w sprawie zbli˝ania ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych urzàdzeƒ ciÊnie-
niowych (Dz. Urz. WE L 181 z 09.07.1997),

22) dyrektywy 97/68/WE z dnia 16 grudnia 1997 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do Êrodków
dotyczàcych ograniczenia emisji zanieczysz-
czeƒ gazowych i py∏owych z silników spalino-
wych montowanych w maszynach samojezd-
nych nieporuszajàcych si´ po drogach
(Dz. Urz. WE L 59 z 27.02.1998),

23) dyrektywy 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do maszyn
(Dz. Urz. WE L 207 z 23.07.1998),

24) dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r.
w sprawie urzàdzeƒ radiowych i koƒcowych
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz wzajem-
nego uznawania ich zgodnoÊci (Dz. Urz.
WE L 91 z 07.04.1999),
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25) dyrektywy 2000/55/WE z dnia 18 wrzeÊnia
2000 r. w sprawie wymogów efektywnoÊci
energetycznej stateczników do oÊwietlenia flu-
orescencyjnego (Dz. Urz. WE L 279
z 01.11.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 79. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o por-
towych urzàdzeniach do odbioru odpadów oraz pozo-
sta∏oÊci ∏adunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166,
poz. 1361) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich: 

1) dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r.
dotyczàcej przestrzegania, w odniesieniu do ˝e-
glugi morskiej korzystajàcej ze wspólnotowych
portów oraz ̋ eglugi morskiej po wodach znajdu-
jàcych si´ pod jurysdykcjà paƒstw cz∏onkow-
skich, mi´dzynarodowych norm bezpieczeƒstwa
statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz
pok∏adowych warunków ˝ycia i pracy (kontrola
paƒstwa portu) (Dz. Urz. WE L 157 z 07.07.1995),

2) dyrektywy 2000/59/WE z dnia 27 listopada
2000 r. w sprawie portowych urzàdzeƒ do od-
bioru odpadów wytwarzanych przez statki i po-
zosta∏oÊci ∏adunku (Dz. Urz. WE L 332
z 28.12.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 80. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych (Dz. U.
Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 2000/46/WE
z dnia 18 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez instytu-
cje pieniàdza elektronicznego oraz nadzoru
ostro˝noÊciowego nad ich dzia∏alnoÊcià
(Dz. Urz. WE L 275 z 27.10.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. Do podejmowania i prowadzenia dzia∏al-
noÊci na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez instytucje pieniàdza elektro-
nicznego majàce siedzib´ na terytorium
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wykonywania nad tymi
instytucjami nadzoru oraz podejmowa-
nia i prowadzenia dzia∏alnoÊci przez kra-
jowe instytucje pieniàdza elektroniczne-
go w krajach b´dàcych cz∏onkami Unii
Europejskiej lub Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym stosuje si´ odpowiednio
przepisy Prawa bankowego odnoszàce
si´ do instytucji kredytowych.”.

Art. 81. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1662) w art. 1:

a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) których twórca jest obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, lub”,”;

b) w pkt 22 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) dokonane zosta∏y przez obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, lub”,”.

Art. 82. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671) do tytu∏u ustawy dodaje si´
odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich w odniesieniu do transportu
drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz.
WE L 319 z 12.12.1994),

2) dyrektywy 95/50/WE z dnia 6 paêdziernika
1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur
kontroli drogowego transportu towarów nie-
bezpiecznych (Dz. Urz. WE L 249 z 17.10.1995),
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3) dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r.
w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodo-
wych doradców do spraw bezpieczeƒstwa
w transporcie drogowym, kolejowym i ˝egludze
Êródlàdowej towarów niebezpiecznych (Dz. Urz.
WE L 145 z 19.06.1996),

4) dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r.
w sprawie minimalnych wymogów egzamina-
cyjnych dla doradców do spraw bezpieczeƒ-
stwa w drogowym, kolejowym i Êródlàdowym
transporcie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz.
WE L 118 z 19.05.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 83. W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o or-
ganizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 240,
poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, doty-
czà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´do-
wym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla zadania oraz w∏aÊciwoÊç
jednostek organizacyjnych i organów
w zakresie dotyczàcym zakupu i sprzeda˝y
interwencyjnej zbó˝, udzielania pomocy fi-
nansowej dla pierwszych przetwórców
s∏omy lnianej lub konopnej na w∏ókno,
zwanych dalej „przetwórcami”, oraz osób
traktowanych jako przetwórcy, okreÊlo-
nym w nast´pujàcych przepisach Unii Eu-
ropejskiej:

1) rozporzàdzenie nr 1766/93/EWG z dnia
30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku zbó˝ (Dz. Urz.
WE L 181 z 01.07.1992, z póên. zm.),

2) rozporzàdzenie nr 2131/EWG z dnia
28 lipca 1993 r. wyznaczajàce procedury
i warunki wystawiania na sprzeda˝ zbó˝
posiadanych przez instytucje interwen-
cyjne (Dz. Urz. WE L 191 z 31.07.1993,
z póên. zm.),

3) rozporzàdzenie nr 2273/93/EWG z dnia
28 lipca 1993 r. ustalajàce centra inter-
wencyjne dla zbó˝ (Dz. Urz. WE L 207
z 18.08.1993, z póên. zm.),

4) rozporzàdzenie nr 2148/96/WE z dnia
9 listopada 1996 r. okreÊlajàce zasady
oceny i monitorowania publicznych za-

pasów interwencyjnych produktów rol-
nych (Dz. Urz. WE L 288 z 09.11.1996,
z póên. zm.),

5) rozporzàdzenie nr 824/2000/WE z dnia
19 kwietnia 2000 r. ustanawiajàce proce-
dury przyj´cia zbó˝ przez agencje inter-
wencyjne i ustalajàce metody oznacza-
nia jakoÊci zbó˝ (Dz. Urz. WE L 100
z 20.04.2000, z póên. zm.),

6) rozporzàdzenie nr 1709/2003/WE z dnia
26 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie deklaracji
w zakresie zbiorów i zapasów ry˝u
(Dz. Urz. WE L 243 z 27.09.2003),

7) rozporzàdzenie nr 1673/2000/WE z dnia
27 lipca 2000 r. w sprawie organizacji
rynku lnu i konopi uprawianych na
w∏ókno (Dz. Urz. WE L 193 z 29.07.2000,
z póên. zm.),

8) rozporzàdzenie nr 245/2001/WE z dnia
5 lutego 2001 r. ustanawiajàce szczegó-
∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia
nr 1673/2000/WE w sprawie wspólnej
organizacji rynku lnu i konopi uprawia-
nych na w∏ókno (Dz. Urz. WE L 35
z 06.02.2001, z póên. zm.).”;

3) art. 2a otrzymuje brzmienie:

„Art. 2a. 1. Zadania w zakresie udzielania pomocy
finansowej, o której mowa w art. 1, re-
alizuje dyrektor oddzia∏u terenowego
Agencji, wydajàc decyzje administra-
cyjne w sprawie udzielania dop∏at do
przetwarzania s∏omy lnianej lub ko-
nopnej na w∏ókno, zwanych dalej „do-
p∏atami do przetwarzania”. 

2. Dyrektor oddzia∏u terenowego Agencji
prowadzi kontrole w zakresie uznawa-
nia przetwórców, stanów magazynów
s∏omy lnianej lub konopnej, d∏ugiego
w∏ókna lnianego, krótkiego w∏ókna
lnianego i w∏ókna konopnego oraz za-
sadnoÊci udzielania dop∏at do przetwa-
rzania.”;

4) w art. 11 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przetwórca wpisany do rejestru, o którym mo-
wa w art. 5 ust. 1, do wniosku o przyznanie do-
p∏aty do przetwarzania do∏àcza kopi´ doku-
mentu potwierdzajàcego wykonanie oznacze-
nia procentowej zawartoÊci zanieczyszczeƒ
krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna konop-
nego dla ka˝dej partii tych w∏ókien.”;

5) w art. 12 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) mo˝e okreÊliç wy˝szy ni˝ 7,5 % poziom pro-
centowej zawartoÊci zanieczyszczeƒ krótkiego
w∏ókna lnianego lub w∏ókna konopnego, do
uzyskiwania którego przys∏uguje przetwórcy,
wpisanemu do rejestru, o którym mowa
w art. 5 ust. 1, dop∏ata do przetwarzania w za-
kresie okreÊlonym przepisami Unii Europej-
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skiej, majàc na wzgl´dzie zapotrzebowanie na
krótkie w∏ókno lniane lub w∏ókno konopne.”;

6) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji pozyskuje, gromadzi i opraco-
wuje dane oraz na ich podstawie sporzàdza in-
formacje okreÊlone w przepisach Unii Europej-
skiej w zakresie rynków rolnych, których doty-
czy ustawa, oraz zapasów na rynku ry˝u i prze-
kazuje je ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rynków rolnych.”;

7) po art. 13 dodaje si´ art. 13a i 13b w brzmieniu:

„Art. 13a. Przetwórcy wpisani do rejestru uzna-
nych przetwórców s∏omy lnianej lub ko-
nopnej na w∏ókno lub podmioty ubiega-
jàce si´ o wpis do tego rejestru przeka-
zujà w terminie do dnia 31 lipca 2004 r.
informacje o stanach magazynowych
s∏omy lnianej lub konopnej na w∏ókno,
d∏ugiego w∏ókna lnianego, krótkiego
w∏ókna lnianego i w∏ókna konopnego
na dzieƒ 30 czerwca 2004 r.

Art. 13b. 1. Kto b´dàc przetwórcà wpisanym do
rejestru uznanych przetwórców s∏o-
my lnianej lub konopnej na w∏ókno
lub podmiotem ubiegajàcym si´
o wpis do tego rejestru nie przekazu-
je Prezesowi Agencji w terminie,
o którym mowa w art. 13a, informacji
o stanach magazynowych s∏omy lnia-
nej lub konopnej na w∏ókno, d∏ugiego
w∏ókna lnianego, krótkiego w∏ókna
lnianego i w∏ókna konopnego lub
przekazuje niepe∏ne lub niezgodne ze
stanem faktycznym informacje w tym
zakresie podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o któ-
rych mowa w ust. 1, nast´puje na
podstawie przepisów Kodeksu post´-
powania w sprawach o wykrocze-
nia.”;

8) uchyla si´ za∏àcznik do ustawy.

Art. 84. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.53)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby pobierajàce emerytur´ lub rent´ zg∏a-
sza do ubezpieczenia zdrowotnego Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego, w∏aÊciwy organ

emerytalny lub inna instytucja wyp∏acajàca
emerytur´ lub rent´, albo bank lub podmiot
dokonujàcy wyp∏aty emerytury lub renty z za-
granicy do 15 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek ubez-
pieczenia lub zaistnia∏y zmiany dotyczàce tego
obowiàzku.”

2) w art. 27 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Za osob´ pobierajàcà emerytur´ lub rent´
sk∏adk´ jako p∏atnik oblicza, pobiera z kwoty
emerytury lub renty, o której mowa w art. 23
ust. 9 pkt 2, i odprowadza Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego, inny organ emerytalno-rentowy
lub instytucja wyp∏acajàca emerytur´ lub ren-
t´, albo bank lub inny podmiot dokonujàcy wy-
p∏aty emerytury lub renty z zagranicy.”.

Art. 85. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Pra-
wo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535
i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/17/WE z dnia 19 marca
2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji
zak∏adów ubezpieczeƒ (Dz. Urz. WE L 110
z 20.04.2001), 

2) dyrektywy 2001/24/WE z dnia 4 kwietnia
2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji
instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 125
z 05.05.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 378 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy niniejszej cz´Êci stosuje si´ odpo-
wiednio do post´powania prowadzonego wo-
bec instytucji kredytowych i zak∏adów ubezpie-
czeƒ oraz ich oddzia∏ów majàcych siedzib´
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, je˝eli przepisy szczególne nie sta-
nowià inaczej.”;

3) w art. 451: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) og∏oszenia upad∏oÊci banku krajowego, je-
˝eli prowadzi on dzia∏alnoÊç tak˝e za grani-
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cà Rzeczypospolitej Polskiej w paƒstwie lub
paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub w paƒstwie lub paƒstwach cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia post´powa-
nia uk∏adowego lub innego podobnego po-
st´powania wobec oddzia∏u banku zagra-
nicznego, je˝eli bank zagraniczny prowadzi
dzia∏alnoÊç w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w co najmniej jednym innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.”;

4) w art. 452 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. U˝yte w niniejszym dziale okreÊlenia oznacza-
jà:

1) „sàd zagraniczny” — sàd lub inny organ
uprawniony do prowadzenia lub nadzoro-
wania post´powania upad∏oÊciowego, uk∏a-
dowego lub innego podobnego post´powa-
nia w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym;

2) „zarzàdca zagraniczny” — osob´ lub pod-
miot wyznaczony w zagranicznym post´po-
waniu upad∏oÊciowym, uk∏adowym lub in-
nym podobnym post´powaniu do zarzàdza-
nia, reorganizowania lub likwidacji majàtku
d∏u˝nika, ustanowiony zgodnie z prawem
obowiàzujàcym w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”; 

5) art. 454 otrzymuje brzmienie:

„Art. 454. Zagraniczne post´powanie upad∏oÊcio-
we, post´powanie uk∏adowe lub inne
podobne post´powanie prowadzone
wobec instytucji kredytowych podlega
uznaniu z mocy prawa, je˝eli post´po-
wanie wszczà∏ w∏aÊciwy sàd zagranicz-
ny w paƒstwie Unii Europejskiej lub
paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, w którym instytucja
kredytowa ma siedzib´.”;

6) art. 455 otrzymuje brzmienie:

„Art. 455. W sk∏ad masy upad∏oÊci wchodzi mie-
nie upad∏ego znajdujàce si´ na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym. Nie
dotyczy to og∏oszenia upad∏oÊci oddzia-
∏u banku zagranicznego.”;

7) w art. 456 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Sàd, który og∏osi∏ upad∏oÊç banku krajowego
lub oddzia∏u banku zagranicznego, powiada-
mia o tym niezw∏ocznie w∏aÊciwe organy paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, w którym znajduje si´ oddzia∏ banku kra-
jowego za granicà, albo inny oddzia∏ banku za-
granicznego, informujàc o skutkach og∏oszenia
upad∏oÊci.

2. Je˝eli wszcz´cie post´powania, o którym mo-
wa w ust. 1, mo˝e wp∏ywaç na prawa osób
trzecich w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem Unii
Europejskiej lub cz∏onkiem Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronà
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym albo gdy takim osobom przys∏uguje za-
˝alenie na postanowienie o og∏oszeniu upa-
d∏oÊci, postanowienie to podlega obwieszcze-
niu w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Euro-
pejskich oraz w dwóch czasopismach o zasi´-
gu ogólnokrajowym w ka˝dym paƒstwie,
w którym znajduje si´ oddzia∏ banku. Termin
do wniesienia za˝alenia liczy si´ od dnia ob-
wieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Wspól-
not Europejskich.”;

8) art. 457 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 457. 1. Wezwanie do zg∏aszania wierzytelno-
Êci przez wierzycieli zamieszka∏ych
lub majàcych siedzib´ w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
paƒstwie cz∏onkowskim Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym powin-
no zawieraç nag∏ówek o treÊci: „We-
zwanie do zg∏aszania wierzytelnoÊci.
Termin zg∏oszenia”. Wezwanie po-
winno wskazywaç termin zg∏oszenia
wierzytelnoÊci, skutki jego uchybie-
nia, zawieraç informacj´, czy wierzy-
ciele posiadajàcy wierzytelnoÊci
uprzywilejowane lub zabezpieczone
rzeczowo muszà dokonaç zg∏oszenia
wierzytelnoÊci, a tak˝e okreÊlaç obo-
wiàzek za∏àczenia dowodów stwier-
dzajàcych istnienie wierzytelnoÊci. 

2. Wierzyciel zamieszka∏y lub majàcy
siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym mo˝e zg∏osiç wierzy-
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telnoÊç w j´zyku urz´dowym lub jed-
nym z j´zyków urz´dowych paƒstwa,
w którym ma miejsce zamieszkania
albo siedzib´, jednak˝e co najmniej
nag∏ówek „Zg∏oszenie wierzytelno-
Êci” powinien byç wyra˝ony w j´zyku
polskim. Sàd mo˝e za˝àdaç uwierzy-
telnionego t∏umaczenia zg∏oszenia na
j´zyk polski.”;

9) w art. 458 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wierzyciele upad∏oÊciowi banku lub instytucji
kredytowej majàcy miejsce zamieszkania albo
siedzib´ w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym majà w post´powaniu takie same
prawa jak wierzyciele krajowi.”; 

10) art. 461 otrzymuje brzmienie:

„Art. 461.1. Stosunki pracy pracowników zatrud-
nionych na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym
podlegajà prawu w∏aÊciwemu dla
umowy o prac´.

2. Uznanie danej rzeczy za nierucho-
moÊç ocenia si´ wed∏ug prawa miej-
sca po∏o˝enia rzeczy.

3. Do umów majàcych za przedmiot ko-
rzystanie albo nabycie nieruchomoÊci
po∏o˝onej na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym
stosuje si´ prawo paƒstwa, w którym
nieruchomoÊç jest po∏o˝ona.

4. Prawa dotyczàce nieruchomoÊci po∏o-
˝onej na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym oraz
statku morskiego lub powietrznego,
wpisanych do rejestru, podlegajà pra-
wu paƒstwa, w którym prowadzony
jest rejestr.”;

11) w art. 462 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Og∏oszenie upad∏oÊci nie narusza praw wierzy-
cieli i osób trzecich cià˝àcych na rzeczy i inne-
go mienia upad∏ego po∏o˝onego na terytorium
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —

strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, nie wy∏àczajàc zorganizowanych
cz´Êci tego mienia, a w szczególnoÊci prawa
do rozporzàdzania mieniem w celu zaspokoje-
nia nale˝noÊci lub prawa do zaspokojenia na-
le˝noÊci z po˝ytków, które mienie przynosi,
prawa zastawu i hipoteki, prawa do ˝àdania
wydania mienia od osób, we w∏adaniu których
si´ ono znajduje wbrew woli uprawnionego,
prawa do powierniczego korzystania z mie-
nia.”;

12) w art. 463 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zastrze˝enie w umowie sprzeda˝y prawa w∏a-
snoÊci na rzecz sprzedawcy nie wygasa wsku-
tek og∏oszenia upad∏oÊci banku krajowego b´-
dàcego nabywcà przedmiotu umowy, je˝eli
w chwili og∏oszenia upad∏oÊci przedmiot umo-
wy znajdowa∏ si´ na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.”;

13) art. 470 otrzymuje brzmienie:

„Art. 470. Wp∏yw og∏oszenia upad∏oÊci na post´-
powanie sàdowe toczàce si´ przed sà-
dem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym oce-
nia si´ wed∏ug prawa paƒstwa, w któ-
rym post´powanie si´ toczy.”;

14) w cz´Êci trzeciej w tytule III tytu∏ dzia∏u II otrzymu-
je brzmienie:

„Post´powanie upad∏oÊciowe wobec majàcych
siedzib´ w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nach umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym zak∏adów ubezpieczeƒ oraz ich oddzia∏ów”;

15) art. 481 otrzymuje brzmienie:

„Art. 481. Przepisy art. 454—470 stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku og∏oszenia upa-
d∏oÊci krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ,
je˝eli prowadzi on dzia∏alnoÊç tak˝e za
granicà Rzeczypospolitej Polskiej
w paƒstwie lub paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej lub paƒstwie lub
paƒstwach cz∏onkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, oraz
w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci,
otwarcia post´powania uk∏adowego lub
innego podobnego post´powania wo-
bec zagranicznego zak∏adu ubezpieczeƒ
majàcego siedzib´ lub oddzia∏ w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
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lub paƒstwie cz∏onkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, je˝eli prowa-
dzi on dzia∏alnoÊç w Rzeczypospolitej
Polskiej, lub og∏oszenia upad∏oÊci,
otwarcia post´powania uk∏adowego lub
innego podobnego post´powania wo-
bec oddzia∏u zak∏adu ubezpieczeƒ majà-
cego siedzib´ w paƒstwie nieb´dàcym
cz∏onkiem Unii Europejskiej lub cz∏on-
kiem Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronà
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym.”.

Art. 86. W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowni-
ków (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223,
poz. 2217) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 98/59/WE z dnia
20 lipca 1998 r. w sprawie zbli˝enia ustawo-
dawstw paƒstw cz∏onkowskich odnoszàcych si´
do zwolnieƒ grupowych (Dz. Urz. WE L 225
z 12.08.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne.”.

Art. 87. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên.
zm.54)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r.
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych
(Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991),

2) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia
1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kom-
binowanego towarów mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992),

3) dyrektywy 95/18/WE z dnia 19 czerwca
1995 r. w sprawie przyznawania licencji
przedsi´biorstwom kolejowym (Dz. Urz.
WE L 143 z 27.06.1995), 

4) dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r.
w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropej-
skiego systemu kolei du˝ych pr´dkoÊci
(Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996),

5) dyrektywy 2001/12/WE z dnia 26 lutego
2001 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/440/EWG
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych
(Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001),

6) dyrektywy 2001/13/WE z dnia 26 lutego
2001 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 95/18/WE
w sprawie przyznawania licencji przedsi´-
biorstwom kolejowych (Dz. Urz. WE L 75
z 15.03.2001),

7) dyrektywy 2001/14/WE z dnia 26 lutego
2001 r. w sprawie alokacji zdolnoÊci przepu-
stowej infrastruktury kolejowej i pobierania
op∏at za u˝ytkowanie infrastruktury kolejo-
wej oraz przyznawania Êwiadectw bezpie-
czeƒstwa (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001),

8) dyrektywy 2001/16/WE z dnia 19 marca
2001 r. w sprawie interoperacyjnoÊci trans-
europejskiego systemu kolei konwencjonal-
nych (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
— z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà
og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym
Unii Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 4 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) „obowiàzek s∏u˝by publicznej” — zobowiàza-
nie przewoênika kolejowego w rozumieniu
art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia nr 1191/69/EWG
z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie dzia∏ania
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcego zobowià-
zaƒ zwiàzanych z poj´ciem us∏ugi publicznej
w transporcie kolejowym, drogowym i w ˝e-
gludze Êródlàdowej, zmienionego rozporzà-
dzeniami nr 3572/90/EWG, 1893/91/EWG oraz
aktami przystàpienia Danii, Irlandii, Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii
Pó∏nocnej, Grecji, Hiszpanii i Portugalii.
(Dz. Urz. WE L 156 z 28.06.1969),”;

3) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Potwierdzeniem zdolnoÊci przedsi´biorcy do wy-
konywania funkcji przewoênika kolejowego sà
równie˝ licencje wydane przez w∏aÊciwe w∏adze
innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”.

Art. 88. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz
z 2004 r. Nr 91, poz. 870) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:
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„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 lipca 1992 r.

w sprawie koordynacji przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszàcych si´ do ubezpieczeƒ bezpoÊred-
nich innych ni˝ ubezpieczenia na ˝ycie oraz
zmieniajàca dyrektywy 73/239/EWG
i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie
ubezpieczeƒ innych ni˝ ubezpieczenia na ˝y-
cie) (Dz. Urz. WE L 228 z 11.08.1992),

2) dyrektywy 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ubezpie-
czenia w zakresie odpowiedzialnoÊci cywil-
nej za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem
pojazdów mechanicznych, zmieniajàca dy-
rektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (czwarta
dyrektywa w sprawie ubezpieczeƒ komuni-
kacyjnych) (Dz. Urz. WE L 181 z 20.07.2000),

3) dyrektywy 2001/17/WE z dnia 19 marca
2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji
zak∏adów ubezpieczeƒ (Dz. Urz. WE L 110
z 20.04.2001),

4) dyrektywy 2002/83/WE z dnia 5 listopada
2002 r. dotyczàcej ubezpieczeƒ na ˝ycie
(Dz. Urz. WE L 345 z 19.12.2002).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 2 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w ustawie, jest mowa o paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej nale˝y przez
to rozumieç tak˝e paƒstwa cz∏onkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym.”;

3) w art. 27 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie uzyskane w Pol-
sce lub uzyskane w innym paƒstwie wykszta∏-
cenie b´dàce wykszta∏ceniem wy˝szym w ro-
zumieniu w∏aÊciwych przepisów tego paƒ-
stwa;”;

4) w art. 28 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie uzyskane w Pol-
sce lub uzyskane w innym paƒstwie wykszta∏-
cenie b´dàce wykszta∏ceniem wy˝szym w ro-
zumieniu w∏aÊciwych przepisów tego paƒ-
stwa;”;

5) w art. 35 ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Podmiot, który zamierza, bezpoÊrednio lub po-
Êrednio poprzez podmioty zale˝ne, w rozumie-

niu art. 4 pkt 16a ustawy — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi lub
w drodze porozumieƒ, nabyç albo objàç akcje
lub prawa z akcji krajowego zak∏adu ubezpie-
czeƒ w iloÊci zapewniajàcej dysponowanie al-
bo przekroczenie 10 % g∏osów na walnym
zgromadzeniu lub udzia∏u w kapitale zak∏ado-
wym, jest obowiàzany ka˝dorazowo zawiado-
miç o tym organ nadzoru nie póêniej ni˝ 30 dni
przed nabyciem albo obj´ciem, wraz ze wska-
zaniem iloÊci nabywanych, albo obejmowa-
nych akcji lub praw z akcji.

2. Podmiot, który zamierza, bezpoÊrednio lub po-
Êrednio poprzez podmioty zale˝ne, w rozumie-
niu art. 4 pkt 16a ustawy — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi lub
w drodze porozumieƒ, nabyç albo objàç akcje
lub prawa z akcji krajowego zak∏adu ubezpie-
czeƒ w iloÊci zapewniajàcej dysponowanie al-
bo przekroczenie odpowiednio 20 %, 33 %,
50 % g∏osów na walnym zgromadzeniu lub
udzia∏u w kapitale zak∏adowym, jest obowiàza-
ny ka˝dorazowo zawiadomiç organ nadzoru
o zamiarze nabycia albo obj´cia. Podmiot, któ-
ry zamierza podjàç inne dzia∏ania, o których
mowa w art. 4 pkt 16 ustawy — Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,
powodujàce, ˝e krajowy zak∏ad ubezpieczeƒ
stanie si´ jego podmiotem zale˝nym, w rozu-
mieniu art. 4 pkt 16a ustawy — Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,
obowiàzany jest ka˝dorazowo zawiadomiç
o tym zamiarze organ nadzoru. Podmiot doko-
nujàcy zawiadomienia przekazuje równie˝ in-
formacj´ o posiadanych bezpoÊrednio lub po-
Êrednio poprzez podmioty zale˝ne, w rozumie-
niu art. 4 pkt 16a ustawy — Prawo o publicz-
nym obrocie papierami wartoÊciowymi lub
w drodze porozumieƒ, akcjach lub prawach
z akcji krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ.

3. Organ nadzoru mo˝e, w drodze decyzji, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 2, zg∏osiç sprze-
ciw co do nabycia albo obj´cia akcji lub praw
z akcji albo co do podj´cia innych dzia∏aƒ,
o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi, powodujàcych, ˝e krajowy zak∏ad
ubezpieczeƒ stanie si´ podmiotem zale˝nym,
w rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowy-
mi, podmiotu sk∏adajàcego zawiadomienie.
W przypadku, gdy organ nadzoru nie zg∏asza
sprzeciwu, mo˝e w drodze decyzji ustaliç mak-
symalny termin nabycia albo obj´cia akcji lub
praw z akcji albo podj´cia innych dzia∏aƒ,
o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi, powodujàcych, ˝e krajowy zak∏ad
ubezpieczeƒ stanie si´ podmiotem zale˝nym,
w rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowy-
mi, podmiotu sk∏adajàcego zawiadomienie.
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4. Organ nadzoru mo˝e z∏o˝yç sprzeciw, o któ-
rym mowa w ust. 3 je˝eli:

1) nabywca lub obejmujàcy akcje lub prawa
z akcji krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ lub
podmiot, który stanie si´ w inny sposób,
o którym mowa w art. 4 pkt 16 ustawy —
Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, podmiotem dominujàcym
wobec krajowego zak∏adu ubezpieczeƒ, nie
daje r´kojmi prowadzenia spraw krajowego
zak∏adu ubezpieczeƒ w sposób nale˝ycie za-
bezpieczajàcy interesy ubezpieczajàcych,
ubezpieczonych, uposa˝onych lub upraw-
nionych z umów ubezpieczenia;

2) w okresie od dnia zawiadomienia organu
nadzoru o zamiarze, o którym mowa
w ust. 2, do dnia nabycia w∏àcznie, Êrodki
przeznaczone na nabycie albo obj´cie akcji
lub praw z akcji krajowego zak∏adu ubezpie-
czeƒ lub na podj´cie innych dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w art. 4 pkt 16 ustawy — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊcio-
wymi, powodujàcych, ˝e krajowy zak∏ad
ubezpieczeƒ stanie si´ podmiotem zale˝-
nym, w rozumieniu art. 4 pkt 16a ustawy —
Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, pochodzà z kredytu lub po-
˝yczki albo sà w inny sposób obcià˝one;

3) wp∏aty na akcje lub na podj´cie innych dzia-
∏aƒ, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy
— Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi, powodujàcych, ˝e krajowy
zak∏ad ubezpieczeƒ stanie si´ podmiotem
zale˝nym, w rozumieniu art. 4 pkt 16a usta-
wy — Prawo o publicznym obrocie papiera-
mi wartoÊciowymi, pochodzà z nielegal-
nych lub nieujawnionych êróde∏.”;

6) w art. 106 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) posiadaç wy˝sze wykszta∏cenie uzyskane
w Polsce lub uzyskane w innym paƒstwie wy-
kszta∏cenie b´dàce wykszta∏ceniem wy˝szym
w rozumieniu w∏aÊciwych przepisów tego paƒ-
stwa;”;

7) w art. 130 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ z paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej wykonujàcy dzia∏al-
noÊç ubezpieczeniowà w zakresie dzia∏u I za∏àczni-
ka do ustawy, w zakresie okreÊlenia prawa w∏aÊci-
wego dla umowy ubezpieczenia, jest obowiàzany
stosowaç nast´pujàce zasady:”;

8) w art. 131:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po otrzymaniu przez organ nadzoru od w∏a-
Êciwego organu paƒstwa, w którym znajdu-
je si´ siedziba zak∏adu ubezpieczeƒ, odpo-
wiednich informacji dotyczàcych zagranicz-
nego zak∏adu ubezpieczeƒ, o których mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 1 i w art. 135 ust. 1,”,

b) w ust. 2 wyraz „w art. 132 i 133” zast´puje si´
wyrazami „w art. 132 ust. 1 pkt 1 i w art. 135
ust. 1”,

c) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku, gdy organ nadzoru nie prze-
ka˝e informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 2, organowi nadzoru paƒstwa w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na siedzib´ zak∏adu ubez-
pieczeƒ, w terminie okreÊlonym w ust. 2, za-
k∏ad ubezpieczeƒ mo˝e rozpoczàç wykony-
wanie dzia∏alnoÊci przez oddzia∏ po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia otrzymania przez organ
nadzoru informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, chyba ˝e organ nadzoru
wska˝e wczeÊniejszy dzieƒ, od którego dzia-
∏alnoÊç mo˝e byç podj´ta.

4. W zakresie zmiany informacji, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 odpowiednie zastosowa-
nie ma przepis art. 138.”;

9) w art. 132 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W zakresie zmiany informacji, o których mowa
w ust. 1, odpowiednie zastosowanie ma prze-
pis art. 138.”;

10) w art. 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zagraniczny zak∏ad ubezpieczeƒ z paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej wykonujàcy
dzia∏alnoÊç w dziale II grupy 10 za∏àcznika do
ustawy, z wyjàtkiem odpowiedzialnoÊci cywil-
nej przewoênika, na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej w inny sposób ni˝ przez oddzia∏
w ramach swobody Êwiadczenia us∏ug, ma
obowiàzek przekazaç organowi nadzoru, za po-
Êrednictwem w∏aÊciwego organu paƒstwa,
w którym znajduje si´ siedziba zak∏adu ubez-
pieczeƒ:

1) dane osobowe przedstawicieli zak∏adu
ubezpieczeƒ upowa˝nionych do jego repre-
zentowania w zakresie niezb´dnym dla:

a) podejmowania i zaspokajania roszczeƒ
zg∏aszanych przez osoby uprawnione
oraz

b) zapewnienia zast´pstwa prawnego zak∏a-
du w sporach przed polskimi sàdami po-
wszechnymi,

2) oÊwiadczenie, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ jest
cz∏onkiem biura narodowego i ubezpiecze-
niowego funduszu gwarancyjnego.”;

11) w art. 135:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) imiona i nazwiska osób upowa˝nionych do
reprezentowania oraz kierowania sprawami
zak∏adu ubezpieczeƒ w zakresie jego dzia-
∏alnoÊci przez oddzia∏, ze wskazaniem, je˝e-
li jest to niezb´dne, sposobu reprezenta-
cji,”,
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b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osoby majàce kierowaç oddzia∏em nie po-
siadajà odpowiedniego wykszta∏cenia i do-
Êwiadczenia zawodowego niezb´dnego do
zarzàdzania zak∏adem ubezpieczeƒ lub nie
dajà r´kojmi prowadzenia spraw zak∏adu
ubezpieczeƒ w sposób nale˝yty lub by∏y ka-
rane za umyÊlne przest´pstwo stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sàdu,”;

12) w art. 137:

a) w ust. 1 na koƒcu dodaje si´ przecinek i wyrazy:

„a w przypadku gdy krajowy zak∏ad ubezpie-
czeƒ wykonuje dzia∏alnoÊç w dziale II grupa 10
za∏àcznika do ustawy, z wyjàtkiem odpowie-
dzialnoÊci cywilnej przewoênika, tak˝e:

1) dane osobowe przedstawicieli zak∏adu
ubezpieczeƒ upowa˝nionych do jego re-
prezentowania w zakresie niezb´dnym dla:

a) podejmowania i zaspokajania roszczeƒ
zg∏aszanych przez osoby uprawnione
oraz

b) zapewnienia zast´pstwa prawnego za-
k∏adu w sporach przed polskimi sàdami
powszechnymi,

2) oÊwiadczenie, ˝e zak∏ad ubezpieczeƒ jest
cz∏onkiem biura narodowego i zagranicz-
nego ubezpieczeniowego funduszu gwa-
rancyjnego.”,

b) w ust. 2 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) w przypadku gdy krajowy zak∏ad ubezpie-
czeƒ wykonuje dzia∏alnoÊç w dziale II grupa
10 za∏àcznika, z wyjàtkiem odpowiedzialno-
Êci cywilnej przewoênika, dane osobowe
przedstawicieli zak∏adu ubezpieczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 oraz oÊwiadczenie, ˝e
zak∏ad ubezpieczeƒ jest cz∏onkiem biura na-
rodowego i zagranicznego ubezpieczenio-
wego funduszu gwarancyjnego”,

c) w ust. 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Art. 131 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

13) w art. 148:

a) w ust. 3 uchyla si´ pkt 3,

b) w ust. 4 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) po∏owy nale˝nych wp∏at na kapita∏ zak∏ado-
wy pod warunkiem, ˝e 25 % tego kapita∏u
zosta∏o op∏acone, nie wi´cej jednak ni˝ rów-
nowartoÊç 50 % mniejszej spoÊród wartoÊci
marginesu wyp∏acalnoÊci lub Êrodków w∏a-
snych zak∏adu ubezpieczeƒ.”;

14) w art. 148 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do dnia 31 grudnia 2009 r., kwoty 50 % przy-
sz∏ych zysków zak∏adu ubezpieczeƒ, nie wi´cej
jednak ni˝ równowartoÊç 25 % mniejszej spo-
Êród wartoÊci marginesu wyp∏acalnoÊci lub
Êrodków w∏asnych zak∏adu ubezpieczeƒ, usta-

lonych poprzez pomno˝enie przewidywanego
rocznego zysku, którym jest Êrednia arytme-
tyczna zysków zak∏adu ubezpieczeƒ wykaza-
nych w okresie ostatnich 5 lat dzia∏alnoÊci,
przez wspó∏czynnik, który okreÊla pozosta∏y
Êredni okres wa˝noÊci umów ubezpieczenia,
nieprzekraczajàcy 6 lat, o ile przysz∏e zyski nie
zosta∏y ju˝ uwzgl´dnione w wyliczeniu Êrod-
ków w∏asnych zak∏adu ubezpieczeƒ w ramach
ukrytych rezerw;”;

15) w art. 187 po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a—8d
w brzmieniu:

„8a. Program naprawczy, o którym mowa w ust. 8,
powinien zawieraç co najmniej informacje,
o których mowa w art. 93 ust. 2, sporzàdzone
na okres kolejnych 3 lat obrotowych dzia∏al-
noÊci zak∏adu ubezpieczeƒ. W uzasadnionych
przypadkach organ nadzoru mo˝e zatwierdziç
program naprawczy obejmujàcy okres krót-
szy ni˝ kolejne 3 lata obrotowe dzia∏alnoÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, organ
nadzoru mo˝e zobowiàzaç zak∏ad ubezpie-
czeƒ do utrzymywania w okresie obj´tym
programem naprawczym Êrodków w∏asnych
na poziomie wy˝szym ni˝ wymagany margi-
nes wyp∏acalnoÊci.

8c. Organ nadzoru mo˝e zobowiàzaç zak∏ad
ubezpieczeƒ do wyliczenia Êrodków w∏asnych
zak∏adu ubezpieczeƒ przy zastosowaniu ni˝-
szej ni˝ wynika to z przyj´tych przez zak∏ad
ubezpieczeƒ zasad wyceny, wartoÊci elemen-
tów wykorzystywanych do ich wyliczenia,
w szczególnoÊci gdy stwierdzone zosta∏y
w okresie ostatniego roku obrotowego istot-
ne zmiany wartoÊci rynkowej tych elemen-
tów.

8d. Organ nadzoru mo˝e zobowiàzaç zak∏ad
ubezpieczeƒ do ograniczenia wp∏ywu rease-
kuracji przy ustalaniu wartoÊci wymaganego
marginesu wyp∏acalnoÊci je˝eli:

1) w okresie ostatniego roku obrotowego za-
sz∏y istotne zmiany w zawartych przez za-
k∏ad ubezpieczeƒ umowach reasekuracji;

2) z zawartych umów reasekuracji wynika, ˝e
brak jest rzeczywistego transferu ryzyka
bàdê jest on na nieznaczàcym poziomie.”;

16) w art. 202 w ust. 1 po wyrazach „Rzeczypospolitej
Polskiej” dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „z za-
strze˝eniem art. 11”;

17) w art. 244 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zak∏ady ubezpieczeƒ, które posiadajà zezwole-
nia na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej w zakresie dzia∏u II grupa 10 za∏àcznika
do ustawy, z wyjàtkiem ubezpieczenia odpo-
wiedzialnoÊci cywilnej przewoênika, sà obo-
wiàzane do ustanowienia reprezentantów do
spraw roszczeƒ, o których mowa w ustawie
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o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;

18) uchyla si´ art. 254.

Art. 89. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-
pieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Fun-
duszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycie-
li Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz
z 2004 r. Nr 26, poz. 225) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 lipca 1992 r.
w sprawie koordynacji przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszàcych si´ do ubezpieczeƒ bezpoÊred-
nich innych ni˝ ubezpieczenia na ˝ycie oraz
zmieniajàca dyrektywy 73/239/EWG
i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie
ubezpieczeƒ innych ni˝ ubezpieczenia na ˝y-
cie) (Dz. Urz. WE L 228 z 11.08.1992),

2) dyrektywy 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ubezpie-
czenia w zakresie odpowiedzialnoÊci cywil-
nej za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem
pojazdów mechanicznych, zmieniajàcej dy-
rektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (czwarta
dyrektywa w sprawie ubezpieczeƒ komuni-
kacyjnych) (Dz. Urz. WE L 181 z 20.07.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 2:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) ubezpieczenie graniczne — ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, którego umowa
jest zawierana w przypadku, gdy posiadacz
pojazdu mechanicznego zarejestrowanego
za granicà nie posiada wa˝nego ubezpie-
czenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych lub wa˝-
nej Zielonej Karty;”,

b) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej nale˝y

przez to rozumieç tak˝e paƒstwa cz∏onkow-
skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym.”;

3) w art. 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Umow´ ubezpieczenia granicznego zawiera
si´ na granicy w przypadku okreÊlonym
w art. 29 ust. 1 pkt 3 na okres 30 dni, a w przy-
padku rozwiàzania si´ tej umowy lub wyga-
Êni´cia okresu wa˝noÊci Zielonej Karty pod-
czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, umow´ ubezpieczenia granicznego
zawiera si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na okres co najmniej 30 dni.”;

4) w art. 29 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) najpóêniej w dniu rozwiàzania si´ dotychcza-
sowej umowy w przypadkach okreÊlonych
w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4.”;

5) w art. 102:

a) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, nu-
mer PESEL lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu oso-
bistego lub innego dokumentu potwier-
dzajàcego to˝samoÊç lub nazw´, adres
siedziby i numer REGON ubezpieczone-
go,”,

— w pkt 8 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, nu-
mer PESEL lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu osobi-
stego lub innego dokumentu potwierdza-
jàcego to˝samoÊç lub nazw´, adres sie-
dziby i numer REGON posiadacza pojazdu
mechanicznego,”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

— lit. b i c otrzymujà brzmienie:

„b) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, nu-
mer PESEL lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu oso-
bistego lub innego dokumentu potwier-
dzajàcego to˝samoÊç lub nazw´, adres
siedziby i numer REGON posiadacza po-
jazdu, uczestniczàcego w zdarzeniu,

c) imi´ i nazwisko oraz numer PESEL lub,
gdy ten numer nie zosta∏ nadany, numer
paszportu, dowodu osobistego lub inne-
go dokumentu potwierdzajàcego to˝sa-
moÊç kierujàcego pojazdem uczestniczà-
cym w zdarzeniu,”,

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, nu-
mer PESEL lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu oso-
bistego lub innego dokumentu potwier-
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dzajàcego to˝samoÊç lub nazw´, adres
siedziby i numer REGON osoby poszko-
dowanej;”.

Art. 90. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170,
poz. 1651 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891) do tytu∏u usta-
wy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 92/49/EWG z dnia 18 lipca 1992 r.
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszà-
cych si´ do ubezpieczeƒ bezpoÊrednich innych
ni˝ ubezpieczenia na ˝ycie oraz zmieniajàca dy-
rektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dy-
rektywa w sprawie ubezpieczeƒ innych ni˝
ubezpieczenia na ˝ycie) (Dz. Urz. WE L 228
z 11.08.1992),

2) dyrektywy 98/78/WE z dnia 27 paêdziernika
1998 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad
zak∏adami ubezpieczeƒ w grupach ubezpiecze-
niowych (Dz. Urz. WE L 230 z 05.12.1998),

3) dyrektywy 2002/83/WE z dnia 5 listopada 2002 r.
dotyczàcej ubezpieczeƒ na ˝ycie (Dz. Urz. WE
L 345 z 19.12.2002).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 91. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o poÊred-
nictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 2002/92/WE
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie poÊrednic-
twa ubezpieczeniowego (Dz. Urz. WE L 9
z 15.01.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
nale˝y przez to rozumieç tak˝e paƒstwa
cz∏onkowskie Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym.”;

3) w art. 40 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmie-
nie: 

„b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu osobiste-
go lub innego dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç,”;

4) w art. 44 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu osobiste-
go lub innego dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç,”.

Art. 92. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra-
wo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. 
Nr 69, poz. 627) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik
nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 97/67/WE z dnia
15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad
rozwoju rynku wewn´trznego us∏ug pocztowych
Wspólnoty oraz poprawy jakoÊci us∏ug (Dz. Urz.
WE L 15 z 21.01.1998).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne.”.

Art. 93. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o ter-
minach zap∏aty w transakcjach handlowych (Dz. U.
Nr 139, poz. 1323 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) do ty-
tu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 2000/35/WE z dnia
29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóênieƒ
w p∏atnoÊciach w transakcjach handlowych
(Dz. Urz. WE L 200 z 08.08.2000).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne.”.

Art. 94. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 2001/51/WE
z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupe∏niajàcej posta-
nowienia art. 26 Konwencji wykonawczej do
Uk∏adu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.
(Dz. Urz. WE L 187 z 10.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
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z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”;

2) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ¸àczny okres pobytu na podstawie wiz d∏ugo-
terminowych zaliczany do okresów pobytu,
o których mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç
roku.”;

3) w art. 165 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 27 ust. 3 i art. 51 ust. 3 i 4 tracà
moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.

Art. 95. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176) do
tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie minimalnych standardów przyzna-
wania tymczasowej ochrony na wypadek maso-
wego nap∏ywu wysiedleƒców oraz Êrodków
wspierajàcych równowag´ wysi∏ków mi´dzy
paƒstwami cz∏onkowskimi zwiàzanych z przyj´-
ciem takich osób wraz z jego nast´pstwami
(Dz. Urz. WE L 212 z 07.08.2001),

2) dyrektywy 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r.
ustanawiajàcej minimalne normy dotyczàce
przyjmowania osób ubiegajàcych si´ o azyl
(Dz. Urz. WE L 31 z 03.02.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.”.

Art. 96. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2002/53/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie wspólnotowego katalogu
odmian roÊlin rolniczych (Dz. WE L 193
z 20.07.2002, z póên. zm.);

2) dyrektywy 2002/54/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materia∏em siew-
nym buraka (Dz. WE L 193 z 20.07.2002,
z póên. zm.);

3) dyrektywy 2002/55/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materia∏em siew-
nym warzyw (Dz. WE L 193 z 20.07.2002,
z póên. zm.);

4) dyrektywy 2002/56/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami
ziemniaków (Dz. WE L 193 z 20.07.2002,
z póên. zm.);

5) dyrektywy 2002/57/WE z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie obrotu materia∏em siew-
nym roÊlin oleistych i w∏óknistych 
(Dz. WE L 193 z 20.07.2002, z póên. zm.);

6) dyrektywy 66/401/WE z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie obrotu materia∏em siew-
nym roÊlin pastewnych (Dz. WE L 125
z 11.07.1966, z póên. zm.);

7) dyrektywy 66/402/WE z dnia 14 czerwca
1966 r. w sprawie obrotu materia∏em siew-
nym roÊlin zbo˝owych (Dz. WE L 125
z 11.07.1966, z póên. zm.);

8) dyrektywy 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia
1992 r. w sprawie obrotu materia∏em roz-
mno˝eniowym i nasadzeniowym roÊlin wa-
rzywnych innym ni˝ nasiona (Dz. WE L 157
z 10.06.1992, z póên. zm.);

9) dyrektywy 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia
1992 r. w sprawie obrotu materia∏em roz-
mno˝eniowym roÊlin sadowniczych i roÊli-
nami sadowniczymi przeznaczonymi do
produkcji owoców (Dz. WE L 157
z 10.06.1992, z póên. zm.);

10) dyrektywy 98/56/EWG z dnia 20 lipca 1998 r.
w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝enio-
wym roÊlin ozdobnych (Dz. WE L 226
z 13.08.1998, z póên. zm.);

11) dyrektywy 93/61/EWG z dnia 2 lipca 1993 r.
okreÊlajàca wykazy wskazujàce warunki, ja-
kie majà byç spe∏nione przez materia∏ roz-
mno˝eniowy i siewny warzyw, inny ni˝ na-
siona, zgodnie z dyrektywà 92/33/EWG (Dz.
WE L 250 z 07.10.1993);

12) dyrektywy 93/62/EWG z dnia 5 lipca 1993 r.
ustanawiajàca Êrodki wykonawcze dotyczà-
ce nadzoru i monitorowania dostawców
i zak∏adów zgodnie z dyrektywà 92/33/EWG
w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝enio-
wym oraz nasadzeniowym warzyw, innym
ni˝ materia∏ siewny (Dz. WE L 250
z 07.10.1993);

13) dyrektywy 93/64/EWG z dnia 5 lipca 1993 r.
ustanawiajàca Êrodki wykonawcze dotyczà-
ce nadzoru i monitorowania dostawców
i obiektów zgodnie z dyrektywà 92/34/EWG
w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝enio-
wym roÊlin owocowych oraz roÊlinami
owocowymi przeznaczonymi do produkcji
owoców (Dz. WE L 250 z 07.10.1993);

14) dyrektywy 93/48/EWG z dnia 23 czerwca
1993 roku ustanawiajàca wykaz warunków,
jakie majà byç spe∏nione przez materia∏ roz-
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mno˝eniowy roÊlin sadowniczych i roÊliny
sadownicze przeznaczone do produkcji owo-
ców, stosownie do dyrektywy nr 92/34/ EWG
(Dz. WE L 250 z 07.10.1993);

15) dyrektywy 93/79/EWG z dnia 21 wrzeÊnia
1993 r. okreÊlajàca dodatkowe przepisy wy-
konawcze dla wykazów odmian materia∏u
rozmno˝eniowego roÊlin owocowych oraz
roÊlin owocowych przechowywanych przez
dostawców zgodnie z dyrektywà 92/34/EWG
(Dz. WE L 256 z 14.10.1993);

16) dyrektywy 74/268/EWG z dnia 2 maja 1974 r.
ustanawiajàca specjalne warunki dotyczàce
obecnoÊci „Avena fatua” w roÊlinach pa-
stewnych i materiale siewnym roÊlin zbo˝o-
wych (Dz. WE L 141 z 24.05.1974);

17) dyrektywy 93/17/EWG z dnia 30 marca
1993 r. okreÊlajàca wspólnotowe klasy dla
elitarnych sadzeniaków ziemniaka, wraz
z warunkami oraz oznaczeniami stosowany-
mi dla tych klas (Dz. WE L 106 z 30.04.1993);

18) dyrektywy 1999/68/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. okreÊlajàca dodatkowe przepisy
w odniesieniu do wykazów odmian roÊlin
ozdobnych prowadzonych przez dostawców
na mocy dyrektywy 98/56/WE (Dz. WE L 172
z 08.07.1999);

19) dyrektywy 86/109/EWG z dnia 27 lutego
1986 r. ograniczajàca obrót materia∏em
siewnym niektórych gatunków roÊlin pa-
stewnych oraz oleistych i w∏óknistych do
materia∏u siewnego, który zosta∏ urz´dowo
zakwalifikowany jako „elitarny materia∏
siewny” lub „kwalifikowany materia∏ siew-
ny” (Dz. WE L 93 z 08.04.1986);

20) dyrektywy 1999/66/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustalajàca wymagania dotyczàce
etykiety lub innego dokumentu sporzàdzo-
nego przez dostawc´ zgodnie z dyrektywà
98/56/WE (Dz. WE L 164 z 30.06.1999);

21) dyrektywy 89/14/EWG z dnia 15 grudnia
1988 r. okreÊlajàca grupy odmian boçwiny
i buraka korzeniowego odnoszàce si´ do
warunków izolowania upraw z za∏àcznika I do
dyrektywy 70/458/EWG w sprawie obrotu
materia∏em siewnym roÊlin warzywnych
(Dz. WE L 8 z 11.01.1989);

22) dyrektywy 72/169/EWG z dnia 14 kwietnia
1972 r. w sprawie okreÊlenia cech charakte-
rystycznych i minimalnych warunków do
celów kontroli odmian winoroÊli (Dz. WE
L 103 z 02.05.1972);

23) dyrektywy 72/180/EWG z dnia 14 kwietnia
1972 r. okreÊlajàca cechy i warunki minimal-
ne dla celów badania odmian gatunków ro-
Êlin rolniczych (Dz. WE L 108 z 08.05.1972);

24) dyrektywy 75/502/EWG z 25 lipca 1975 r.
ograniczajàca obrót materia∏em siewnym
wiechliny ∏àkowej (Poa pratensis L.) do ma-
teria∏u siewnego, który zosta∏ urz´dowo za-

kwalifikowany jako „elitarny materia∏ siew-
ny” lub „kwalifikowany materia∏ siewny”
(Dz. WE L 228 z 29.08.1975);

25) dyrektywy 93/49/ EWG z 23 czerwca 1993 r.
ustanawiajàca warunków jakie musi spe∏niaç
materia∏ rozmno˝eniowy roÊlin ozdobnych
i roÊliny ozdobne stosownie do dyrekty-
wy 91/682/ EWG (Dz. WE L 250 z 07.10.1993,
z póên. zm.);

26) dyrektywy 72/168/ EWG z dnia 14 kwietnia
1972 r. okreÊlajàca cechy i warunki minimal-
ne dla celów kontroli odmian gatunków ro-
Êlin warzywnych (Dz. WE L 103
z 02.05.1968);

27) dyrektywy 68/193/EWG z 9 kwietnia 1968 r.
w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝enio-
wym winoroÊli (Dz. WE L 93 z 17.04.1968,
z póên. zm.).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — do-
tyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjal-
ne.”;

2) w art. 2 w ust 1 pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23) dostawca — oznacza producenta lub przed-
si´biorc´ zajmujàcego si´ materia∏em szkó∏-
karskim, materia∏em rozmno˝eniowym lub
nasadzeniowym roÊlin warzywnych i ozdob-
nych, wpisanego do rejestru przedsi´biorców
na podstawie ustawy o ochronie roÊlin.”;

3) w art. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dzia∏ania wykonywane przez:

1) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochro-
ny RoÊlin i Nasiennictwa,

2) osob´ prawnà lub fizycznà upowa˝nionà
przepisami ustawy do dzia∏aƒ w imieniu or-
ganów paƒstwa,

3) osob´ fizycznà upowa˝nionà do dzia∏aƒ po-
mocniczych prowadzonych pod kontrolà or-
ganów paƒstwa 

— uwa˝a si´ za urz´dowe dzia∏ania, w rozu-
mieniu przepisów Unii Europejskiej dotyczà-
cych nasiennictwa.

4. Osoby wykonujàce dzia∏ania, o których mowa
w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mogà z tych dzia∏aƒ czer-
paç ˝adnych korzyÊci materialnych.”;

4) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy odmian rolni-
czych, zarejestrowanych w innym paƒstwie
cz∏onkowskim na podstawie badaƒ wartoÊci
gospodarczej, je˝eli ich materia∏ siewny b´dzie
wytwarzany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z przeznaczeniem do obrotu na terenie
tego paƒstwa cz∏onkowskiego.”;
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5) w art. 8 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Nazwa odmiany powinna byç taka sama jak
w innych paƒstwach cz∏onkowskich. Je˝eli od-
miana wyst´puje pod inna nazwà to nazw´ t´
nale˝y umieÊciç w krajowym rejestrze.”;

6) w art.12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wpisaniem odmiany do krajowego re-
jestru Centralny OÊrodek przeprowadza ba-
dania odr´bnoÊci, wyrównania i trwa∏oÊci,
zwane dalej „badaniami OWT”, zgodnie
z metodykami opracowanymi na podstawie
metodyk Wspólnotowego Biura Odmian Ro-
Êlin (CPVO) albo wytycznych Mi´dzynarodo-
wego Zwiàzku Ochrony Nowych Odmian
RoÊlin (UPOV) lub badania wartoÊci gospo-
darczej odmiany, zwane dalej „badaniami
WGO” na podstawie opracowanych meto-
dyk, zgodnie z zaleceniami dyrektyw Unii
Europejskiej.”,

b) dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:

„12. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, gatunki
roÊlin dla których badanie OWT przepro-
wadza si´ wed∏ug wytycznych UPOV lub
metodyk CPVO, uwzgl´dniajàc zalecenia
dyrektyw Unii Europejskiej.”; 

7) w art. 18 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wpisywanie do krajowego rejestru odmian ge-
netycznie zmodyfikowanych odbywa si´ we-
d∏ug przepisów niniejszej ustawy oraz po spe∏-
nieniu wymogów okreÊlonych w przepisach
o organizmach genetycznie zmodyfikowa-
nych.”;

8) w art.19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Hodowca w celu zachowania odmiany, o której
mowa w ust. 2, zg∏asza do Centralnego OÊrodka,
na piÊmie, nast´pujàce informacje:”;

9) w art. 22 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa.”;

10) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opisowe listy odmian mogà byç równie˝ spo-
rzàdzane dla odmian wymienionych w za∏àcz-
niku nr 2, na podstawie badaƒ WGO dokony-
wanych przed wpisaniem odmiany do krajo-
wego rejestru oraz na podstawie sta∏ych lub
okresowych badaƒ WGO, zwanych dalej „po-
rejestrowym doÊwiadczalnictwem odmiano-
wym.”; 

11) w art. 25 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Porejestrowe doÊwiadczalnictwo odmianowe
z odmianami gatunków roÊlin rolniczych wpi-
sanych do krajowego rejestru oraz znajdujà-

cych si´ we wspólnotowym katalogu odmian
prowadzi Centralny OÊrodek we wspó∏pracy
z samorzàdami województw i izbami rolniczy-
mi.”;

12) w art. 28 w ust. 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu: 

„3) informuje Komisj´ Europejskà i paƒstwa
cz∏onkowskie o wszystkich sprawach zwiàza-
nych z rejestracjà odmian.”;

13) w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy szkó∏karskiego mate-
ria∏u siewnego kategorii kwalifikowany, sadze-
niaków ziemniaka, materia∏u siewnego prze-
znaczonego do celów doÊwiadczalnych.”;

14) w art. 40 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 stanowià do-
chód bud˝etu paƒstwa.”;

15) w art. 41:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oceny laboratoryjnej w∏asnego materia∏u
siewnego nieprzeznaczonego do dalszej re-
produkcji, z wy∏àczeniem sadzeniaków
ziemniaka oraz elitarnego i kwalifikowanego
materia∏u siewnego roÊlin warzywnych,
w celu uznania go za materia∏ siewny kate-
gorii kwalifikowany albo materia∏ siewny
kategorii handlowy, mogà dokonywaç
przedsi´biorcy w prowadzonych przez sie-
bie laboratoriach, które uzyska∏y akredyta-
cj´ wojewódzkiego inspektora.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wojewódzki inspektor wydaje decyzje
w sprawie akredytacji, o której mowa
w ust. 2—5, na okres 5 lat, na wniosek ho-
dowcy, producenta, przedsi´biorcy, dostaw-
cy lub niezale˝nego laboratorium, je˝eli
wnioskodawca przestrzega przepisów obo-
wiàzujàcych w nasiennictwie, spe∏nia wa-
runki niezb´dne do dokonania oceny mate-
ria∏u siewnego oraz daje gwarancj´ rzetel-
nego jej wykonania.”;

16) w art. 44 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) akredytowane przez wojewódzkiego inspekto-
ra osoby, zwane dalej „akredytowanymi pró-
bobiorcami”, z wy∏àczeniem materia∏u siew-
nego kategorii elitarny oraz sadzeniaków ziem-
niaka i materia∏u siewnego roÊlin warzywnych
kategorii elitarny i kwalifikowany;”;

17) w art. 47 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Partie materia∏u siewnego, z zastrze˝eniem
ust. 8, wytworzonego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oznacza si´ numerem, którego
pierwsza cyfra oznacza rok zbioru, a w przy-
padku partii ∏àczonych rok ∏àczenia, a kolejne
cyfry oznaczajà numer w rejestrze przedsi´-
biorców; po tych cyfrach stawia si´ ukoÊnik,
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a nast´pnie wpisuje w∏asne oznaczenia litero-
we lub cyfrowe tworzonej przez przedsi´bior´
partii materia∏u siewnego; dla materia∏u siew-
nego ocenionego przez akredytowane pod-
mioty na koƒcu oznaczenia partii dodaje si´
„A”;”;

18) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a—e, nie dotyczà
przedsi´biorcy, który naby∏ materia∏ siewny
w zamkni´tym opakowaniu i nie przepakowa∏
tego materia∏u.”; 

19) w art. 59:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku materia∏u siewnego, o którym
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 13, na etykiecie
umieszcza si´ napis „badania zdolnoÊci kie∏-
kowania nie zakoƒczono”.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku materia∏u siewnego odmian
warzywnych znanych przed wejÊciem w ˝y-
cie niniejszej ustawy, zachowywanych przez
kilku hodowców, na etykiecie, oprócz nazwy
odmiany, umieszcza si´ oznaczenie zacho-
wujàcego odmian´, przy czym oznaczenie
to nie mo˝e dominowaç nad nazwà odmia-
ny.”,

c) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) materia∏u siewnego kategorii elitarny, kate-
gorii kwalifikowany i kategorii handlowy,
z wyjàtkiem ma∏ych opakowaƒ WE;”,

d) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) materia∏u siewnego kategorii kwalifikowany
w ma∏ych opakowaniach WE;”;

20) w art. 60:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo-
˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç
obowiàzek etykietowania ma∏ych opakowaƒ
WE nasion buraków etykietami urz´dowy-
mi, majàc na uwadze usprawnienie kontroli
obrotu tym materia∏em. 

2. W przypadku ma∏ych opakowaƒ WE etykie-
ta mo˝e byç zastàpiona nalepkà lub trwa∏ym
napisem umieszczonym na tych opakowa-
niach.”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Za ma∏e opakowanie WE uznaje si´ opakowa-
nie, w którym znajduje si´ materia∏ siewny kate-
gorii kwalifikowany, a którego masa netto nie
przekracza w przypadku:”;

21) w art. 61 ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie: 

„6. Producent materia∏u siewnego jest obowiàza-
ny do przechowywania etykiet dotyczàcych
partii materia∏u siewnego u˝ytego do siewu

lub sadzenia do czasu zakoƒczenia oceny tego
materia∏u i okazywania ich na ˝àdanie organu
dokonujàcego ocen´.

7. W przypadku nieposiadania przez producenta
materia∏u siewnego etykiet, o których mowa
w ust. 6, plantacja nie b´dzie oceniana.”;

22) w art. 63 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ma∏ych opakowaƒ WE;”;

23) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrola materia∏u siewnego polega na loso-
wym sprawdzeniu jego jakoÊci oraz spe∏niania
innych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania,
oceny, przechowywania materia∏u siewnego
a tak˝e obrotu tym materia∏em.”;

24) w art. 72 dodaje si´ ust 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Materia∏ siewny odmian roÊlin rolniczych i wa-
rzywnych, wpisanych do krajowego rejestru,
które nie wchodzà do wspólnotowego katalo-
gu mo˝e byç w obrocie wy∏àcznie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i powinien byç
oznakowany przez dodanie na etykiecie ozna-
czenia — „do obrotu wy∏àcznie na terytorium
RP”.

4. Przepis ust. 3 dotyczy równie˝ odmian skreÊlo-
nych z krajowego rejestru przed wejÊciem w ˝y-
cie niniejszej ustawy.”;

25) w za∏àczniku nr 1 do ustawy dzia∏ roÊliny warzyw-
ne:

a) lp. 27 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

„Marchew,”,

b) lp. 37 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

„Rzepa,”; 

26) w za∏àczniku nr 3 do ustawy lp. 9 kolumna 2 otrzy-
muje brzmienie:

„Marchew,”.

Art. 97. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o ren-
cie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) w art. 2 pkt 3
otrzymuje brzmienie:

„3) obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
przebywajàcym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;”.

Art. 98. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1608) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 91/383/EWG z dnia
25 czerwca 1991 r. uzupe∏niajàcej Êrodki majàce
wspieraç popraw´ bezpieczeƒstwa i zdrowia
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w pracy pracowników pozostajàcych w stosunku
pracy na czas okreÊlony lub w czasowym stosun-
ku pracy (Dz. Urz. WE L 206 z 29.07.1991).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne.”.

Art. 99. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 93/7/EWG z dnia 15
marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wy-
prowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego (Dz. Urz. WE L 74
z 27.03.1993).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne.”.

Art. 100. W ustawie z dnia 28 sierpnia 2003 r.
o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1663)
uchyla si´ art. 8. 

Art. 101. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r.
o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifi-
kacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864
oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 892) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1:

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) kwalifikacjach na poziomie trzecim —
oznacza to, ˝e wnioskodawca posiada:

a) dyplom, Êwiadectwo lub inny do-
kument, wydane przez uprawnionà
instytucj´, potwierdzajàce ukoƒcze-
nie studiów wy˝szych o co naj-
mniej trzyletnim okresie kszta∏ce-
nia, lub odpowiednio d∏u˝szym
w przypadku nauki w cyklu innym
ni˝ podstawowy, zwanym dalej
„naukà w niepe∏nym wymiarze”,
albo inne uznane w paƒstwie wnio-
skodawcy za równorz´dne, a tak˝e
dodatkowo ukoƒczenie szkolenia
zawodowego, o ile jest wymagane
— stanowiàce jednoczeÊnie po-
twierdzenie posiadania kwalifikacji

wymaganych do wykonywania za-
wodu regulowanego w paƒstwie
wnioskodawcy, wówczas gdy po-
nad po∏ow´ kszta∏cenia lub szkole-
nia odbyto w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym
lub gdy wnioskodawca uzyska∏
trzyletnie doÊwiadczenie zawodo-
we poÊwiadczone przez paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub
paƒstwo cz∏onkowskie Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron´ umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, któ-
re uzna∏o dokumenty uzyskane
w paƒstwie innym ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub
paƒstwo cz∏onkowskie Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron´ umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, al-
bo

b) dokumenty wydane przez upraw-
nionà instytucj´, potwierdzajàce
ukoƒczenie studiów wy˝szych o co
najmniej trzyletnim okresie kszta∏-
cenia lub odpowiednio d∏u˝szym,
w przypadku nauki w niepe∏nym
wymiarze, albo inne uznane w paƒ-
stwie wnioskodawcy za równorz´d-
ne, a tak˝e ukoƒczenie szkolenia za-
wodowego, o ile jest wymagane —
stanowiàce jednoczeÊnie potwier-
dzenie posiadania kwalifikacji do
wykonywania zawodu, nieb´dàce-
go w paƒstwie wnioskodawcy za-
wodem regulowanym, oraz dodat-
kowo dokumenty poÊwiadczajàce
wykonywanie w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym
przez wnioskodawc´ zawodu przez
dwa lata w czasie odpowiadajàcym
pe∏nemu wymiarowi czasu pracy
w okresie ostatnich dziesi´ciu lat,
z tym ˝e wykonywanie zawodu
przez dwa lata nie jest wymagane,
je˝eli wnioskodawca posiada doku-
ment potwierdzajàcy ukoƒczenie
kszta∏cenia regulowanego, albo

c) dokument potwierdzajàcy ukoƒcze-
nie w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym kszta∏cenia
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regulowanego, Êwiadczàcy o posia-
daniu kwalifikacji na poziomie trze-
cim,”,”,

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kwalifikacjach na poziomie drugim —
oznacza to, ˝e wnioskodawca posiada:

a) dokumenty potwierdzajàce wy-
kszta∏cenie lub ukoƒczenie szkole-
nia, wydane przez uprawnionà in-
stytucj´ po ukoƒczeniu:

— nauki o okresie kszta∏cenia co
najmniej rocznym, lecz krótszym
ni˝ trzy lata, lub odpowiednio
d∏u˝szym w przypadku nauki
w niepe∏nym wymiarze, podej-
mowanej na podstawie Êwia-
dectwa uprawniajàcego do
kszta∏cenia w systemie szkolnic-
twa wy˝szego, a tak˝e dodatko-
wo ukoƒczenie szkolenia zawo-
dowego, o ile jest to wymagane,
lub

— kursów o specjalistycznym pro-
gramie, których wykaz stanowi
za∏àcznik nr 2 do ustawy,

stanowiàce jednoczeÊnie potwier-
dzenie posiadania kwalifikacji wy-
maganych do podj´cia i wykony-
wania zawodu regulowanego
w paƒstwie wnioskodawcy, je˝eli
ponad po∏ow´ kszta∏cenia lub szko-
lenia odbyto w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej lub paƒ-
stwie cz∏onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym
lub poza obszarem Unii Europej-
skiej lub paƒstw cz∏onkowskich Po-
rozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym w in-
stytucji prowadzàcej kszta∏cenie
i szkolenie na podstawie przepisów
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej lub paƒstwa cz∏onkow-
skiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, albo gdy
wnioskodawca uzyska∏ trzyletnie
doÊwiadczenie zawodowe po-
Êwiadczone przez paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej lub paƒ-
stwo cz∏onkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron´ umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, któ-
re uzna∏o dokumenty uzyskane
w paƒstwie innym ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub

paƒstwo cz∏onkowskie Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron´ umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodar-
czym, albo

b) dokumenty wydane przez upraw-
nionà instytucj´, potwierdzajàce
ukoƒczenie nauki o okresie kszta∏-
cenia co najmniej rocznym, lecz
krótszym ni˝ trzy lata, lub odpo-
wiednio d∏u˝szym w przypadku na-
uki w niepe∏nym wymiarze, podej-
mowanej na podstawie Êwiadec-
twa uprawniajàcego do kszta∏cenia
w systemie szkolnictwa wy˝szego,
a tak˝e dodatkowo ukoƒczenie
szkolenia zawodowego, o ile jest to
wymagane — stanowiàce jedno-
czeÊnie potwierdzenie posiadania
kwalifikacji do wykonywania zawo-
du, który w paƒstwie wnioskodaw-
cy nie jest zawodem regulowanym,
oraz dodatkowo dokumenty po-
Êwiadczajàce wykonywanie w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej lub paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez wnioskodaw-
c´ zawodu przez dwa lata w czasie
odpowiadajàcym pe∏nemu wymia-
rowi czasu pracy lub odpowiednio
d∏u˝ej w przypadku wykonywania
zawodu w niepe∏nym wymiarze
czasu pracy, w okresie ostatnich
dziesi´ciu lat, albo

c) dokument potwierdzajàcy ukoƒcze-
nie w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej lub paƒstwie cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym kursu kszta∏-
cenia regulowanego, Êwiadczàcy
o posiadaniu kwalifikacji na pozio-
mie drugim, w tym kursu zamiesz-
czonego w wykazie stanowiàcym
za∏àcznik nr 3 do ustawy,”,”,

— lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w pkt 9 lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) dokumenty potwierdzajàce wykszta∏-
cenie lub szkolenie, wydane przez
uprawnionà instytucj´, poÊwiadcza-
jàce, po zakoƒczeniu nauki z zakresu
szko∏y Êredniej ogólnej, technicznej
lub zawodowej, ukoƒczenie:

— kszta∏cenia lub szkolenia innego
ni˝ wymienione w pkt 8 lit. a)
pierwsze tiret, w instytucji szkol-
nictwa lub w zak∏adzie pracy, uzu-
pe∏nionego dodatkowo okresem
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próbnym lub okresem praktyki za-
wodowej, o ile jest to wymagane,
lub

— okresu próbnego lub praktyki za-
wodowej uzupe∏niajàcej nauk´
z zakresu szko∏y Êredniej,

stanowiàce jednoczeÊnie potwierdze-
nie posiadania kwalifikacji wymaga-
nych do podj´cia i wykonywania za-
wodu regulowanego w paƒstwie
wnioskodawcy, je˝eli ponad po∏ow´
kszta∏cenia i szkolenia odbyto w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym lub poza obszarem Unii Euro-
pejskiej lub paƒstw cz∏onkowskich
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym w in-
stytucji prowadzàcej kszta∏cenie
i szkolenie na podstawie przepisów
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stronie umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, albo gdy wnioskodawca
uzyska∏ dwuletnie doÊwiadczenie za-
wodowe poÊwiadczone przez paƒ-
stwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej
lub paƒstwo cz∏onkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron´ umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym,
które uzna∏o dokumenty uzyskane
w paƒstwie innym ni˝ paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej lub paƒ-
stwo cz∏onkowskie Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron´ umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, albo

b) dokumenty wydane przez uprawnio-
nà instytucj´ po zakoƒczeniu nauki
z zakresu szko∏y Êredniej ogólnej,
technicznej lub zawodowej, Êwiad-
czàce o ukoƒczeniu:

— kszta∏cenia lub szkolenia odbytego
w instytucji szkolnictwa lub zak∏a-
dzie pracy, uzupe∏nionego dodat-
kowo okresem próbnym lub okre-
sem praktyki zawodowej, o ile jest
to wymagane, lub

— okresu próbnego lub praktyki za-
wodowej uzupe∏niajàcej nauk´
z zakresu szko∏y Êredniej,

stanowiàce jednoczeÊnie potwierdze-
nie posiadania kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu, który w paƒstwie
wnioskodawcy nie jest zawodem re-

gulowanym, oraz dodatkowo doku-
menty poÊwiadczajàce wykonywanie
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stronie umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym przez wnioskodawc´ zawo-
du przez dwa lata w czasie odpowia-
dajàcym pe∏nemu wymiarowi czasu
pracy lub odpowiednio d∏u˝ej w przy-
padku wykonywania zawodu w nie-
pe∏nym wymiarze czasu pracy,
w okresie ostatnich dziesi´ciu lat, al-
bo”,”, 

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) doÊwiadczeniu zawodowym —
oznacza to wykonywanie przez
wnioskodawc´ zawodu w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
paƒstwie cz∏onkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym,”,”;

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy program kszta∏cenia
i szkolenia odbytego przez wnioskodaw-
c´ w jego paƒstwie ró˝ni si´ znaczàco
od programu kszta∏cenia i szkolenia wy-
maganego w Rzeczypospolitej Polskiej
albo je˝eli zakres wykonywanego przez
wnioskodawc´ w jego paƒstwie zawodu
ró˝ni si´ znaczàco od zakresu tego za-
wodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a ró˝-
nica ta odnosi si´ do okreÊlonego kszta∏-
cenia lub szkolenia w Rzeczypospolitej
Polskiej, w∏aÊciwy organ mo˝e uzale˝niç
decyzj´ o uznaniu kwalifikacji od odby-
cia przez wnioskodawc´ sta˝u adapta-
cyjnego albo przystàpienia do testu
umiej´tnoÊci, je˝eli wiedza nabyta przez
wnioskodawc´ podczas zdobywania do-
Êwiadczenia zawodowego nie pozwoli∏a
na zrównowa˝enie ró˝nic programo-
wych kszta∏cenia i szkolenia wymagane-
go w Rzeczypospolitej Polskiej.”,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami ad-
ministracji rzàdowej, w∏aÊciwi
w sprawach uznawania kwalifikacji
w zawodach regulowanych nale˝à-
cych do danego dzia∏u, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw szkolnictwa wy˝szego oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw
oÊwiaty i wychowania, okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia:
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1) warunki, sposób i tryb odbywa-
nia sta˝u adaptacyjnego, sposób
i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u oraz oceny
nabytych przez wnioskodawc´
umiej´tnoÊci, a tak˝e sposób
ustalania kosztów odbywania
sta˝u adaptacyjnego oraz trybu
ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przepro-
wadzania testu umiej´tnoÊci oraz
oceny wykazanych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci, a tak˝e
sposób ustalania kosztów prze-
prowadzania testu umiej´tnoÊci
oraz tryb ich ponoszenia

— kierujàc si´ odr´bnoÊciami w wy-
konywaniu zawodów w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub
paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym oraz specyfikà i szczególnymi
wymaganiami dotyczàcymi wyko-
nywania zawodów regulowanych
w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) art. 16a i 16b otrzymujà brzmienie:

„Art. 16a. Ilekroç przepisy regulacyjne lub
przepisy odr´bne uzale˝niajà pod-
j´cie lub kontynuowanie wykony-
wania zawodu regulowanego od
okreÊlonej sytuacji finansowej
wnioskodawcy — w∏aÊciwy organ,
ustalajàc spe∏nienie tej przes∏anki,
uznaje zaÊwiadczenie wydane
przez bank prowadzàcy dzia∏al-

noÊç w innym ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej lub paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym,
z którego pochodzi lub przybywa
wnioskodawca, jako równorz´dne
zaÊwiadczeniu wydanemu przez
bank prowadzàcy dzia∏alnoÊç na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16b. Ilekroç przepisy regulacyjne lub
przepisy odr´bne przewidujà obo-
wiàzek ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej osoby wyko-
nujàcej zawód regulowany,
w przypadku gdy osoba ta zawrze
umow´ ubezpieczenia z zak∏adem
ubezpieczeƒ z innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
lub paƒstwa cz∏onkowskiego Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, obowiàzek ten
b´dzie uwa˝any za spe∏niony, je-
˝eli osoba ta przedstawi dowód
zawarcia umowy ubezpieczenia
spe∏niajàcej warunki okreÊlone
w tych przepisach.”;”; 

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86,
poz. 960, z póên. zm.55)) w za∏àczniku
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w cz´Êci II po ust. 15 dodaje si´
ust. 15a w brzmieniu:
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„15a. Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji:
1) do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu 

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykony-
wania zawodów regulowanych, nabytych w paƒstwach 
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstwach cz∏onko-
wskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, 500 z∏

2) do podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci regulo-
wanej w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania 
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektó-
rych dzia∏alnoÊci, nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich 
Unii Europejskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.” 500 z∏

————————
55) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87,

poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180
i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651
i Nr 190, poz. 1864.

2) w cz´Êci IV uchyla si´ ust. 40”;”;



3) w art. 6 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami administra-
cji rzàdowej, w∏aÊciwi w sprawach uzna-
wania kwalifikacji w dzia∏alnoÊciach nale-
˝àcych do danego dzia∏u okreÊlà, w drodze
rozporzàdzenia:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u
adaptacyjnego, sposób i tryb wykony-
wania nadzoru nad odbywaniem sta˝u
oraz oceny nabytych przez wniosko-
dawc´ umiej´tnoÊci, a tak˝e sposób
ustalania kosztów odbywania sta˝u ada-
ptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania
testu umiej´tnoÊci oraz oceny wykaza-
nych przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci,
a tak˝e sposób ustalania kosztów prze-
prowadzania testu umiej´tnoÊci oraz
tryb ich ponoszenia

— kierujàc si´ odr´bnoÊciami w wykony-
waniu dzia∏alnoÊci w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej lub paƒstwach
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz specyfikà i szczególnymi wy-
maganiami dotyczàcymi podejmowania
lub wykonywania dzia∏alnoÊci w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”,”.

Art. 102. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci
i ˝ywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208,
poz. 2020) w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„1) post´powanie, o którym mowa w art. 12 i 13 ustawy
wymienionej w art. 1 jest przeprowadzane na zasa-
dach okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 258/97/WE
oraz w rozporzàdzeniu  nr 1829/2003/WE z dnia
22 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie zmodyfikowanej ge-
netycznie ˝ywnoÊci i paszy (Dz. Urz. WE L 268
z 18.10.2003), a zadania dotyczàce tego post´powa-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizuje
G∏ówny Inspektor Sanitarny;”. 

Art. 103. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 69/464/EWG z dnia 8 grudnia
1969 r. w sprawie zwalczania raka ziem-
niaczanego (Dz. Urz. WE L 323,
24.12.1969),

2) dyrektywy 69/465/EWG z dnia 8 grudnia
1969 r. w sprawie zwalczania màtwika ziem-
niaczanego (Dz. Urz. WE L 323, 24.12.1969),

3) dyrektywy 69/466/EWG z dnia 8 grudnia
1969 r. w sprawie zwalczania tarcznika nisz-
czyciela (Dz. Urz. WE L 323, 24.12.1969),

4) dyrektywy 74/647/EWG z dnia 9 grudnia
1974 r. w sprawie zwalczania zwójek wyst´-
pujàcych na goêdziku (Dz. Urz. WE L 352,
28.12.1974),

5) dyrektywy 79/117/EWG z dnia 21 grudnia
1978 zakazujàcej wprowadzania do obrotu
i stosowania Êrodków ochrony roÊlin zawie-
rajàcych niektóre substancje czynne
(Dz. Urz. WE L 33, 08.02.1979),

6) dyrektywy 83/131/EWG z dnia 14 marca
1983 r. zmieniajàcej za∏àcznik do dyrektywy
79/117/EWG zakazujàcej wprowadzania do
obrotu i stosowania Êrodków ochrony ro-
Êlin zawierajàcych niektóre substancje czyn-
ne (Dz. Urz. WE L 091, 09.04.1983),

7) dyrektywy 85/298/EWG z dnia 22 maja 1985
zmieniajàcej po raz drugi za∏àcznik do dy-
rektywy 79/117/EWG zakazujàcej wprowa-
dzania do obrotu i stosowania Êrodków
ochrony roÊlin zawierajàcych niektóre sub-
stancje czynne (Dz. Urz. WE L 154,
13.06.1985),

8) dyrektywy 86/214/EWG z dnia 26 maja
1986 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 79/117/EWG
zakazujàcà wprowadzania do obrotu i sto-
sowania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 152, 06.06.1986),

9) dyrektywy 86/355/EWG z dnia 21 lipca
1986 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 79/117/EWG
zakazujàcà wprowadzania do obrotu i sto-
sowania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 212, 02.08.1986),

10) dyrektywy 87/477/EWG z dnia 9 marca
1987 r. zmieniajàcej po raz trzeci za∏àcznik
do dyrektywy 79/117/EWG zakazujàcej
wprowadzania do obrotu i stosowania Êrod-
ków ochrony roÊlin zawierajàcych niektóre
substancje czynne (Dz. Urz. WE L 273,
26.09.1987),

11) dyrektywy 89/365/EWG z dnia 30 maja
1989 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 79/117/EWG
zakazujàcà wprowadzania do obrotu i stoso-
wania Êrodków ochrony roÊlin zawierajà-
cych niektóre substancje czynne (Dz. Urz.
WE L 159, 10.06.1989),

12) dyrektywy 90/335/EWG z dnia 7 czerwca
1990 r. zmieniajàcej po raz czwarty za∏àcznik
do dyrektywy 79/117/EWG zakazujàcej
wprowadzania do obrotu i stosowania Êrod-
ków ochrony roÊlin zawierajàcych niektóre
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substancje czynne (Dz. Urz. WE L 162,
28.06.1990),

13) dyrektywy 90/533/EWG z dnia 15 paêdzierni-
ka 1990 r. zmieniajàcej za∏àcznik do dyrekty-
wy 79/117/EWG zakazujàca wprowadzania
do obrotu i stosowania Êrodków ochrony
roÊlin zawierajàcych niektóre substancje
czynne (Dz. Urz. WE L 296, 27.10.1990),

14) dyrektywy 91/188/EWG z dnia 19 marca
1991 r. zmieniajàcej po raz piàty za∏àcznik do
dyrektywy 79/117/EWG zakazujàcej wpro-
wadzania do obrotu i stosowania Êrodków
ochrony roÊlin zawierajàcych niektóre sub-
stancje czynne (Dz. Urz. WE L 092,
13.04.1991),

15) dyrektywy 91/414/EWG z dnia 15 lipca
1991 r. dotyczàcej wprowadzania do obrotu
Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 230,
19.08.1991),

16) dyrektywy 92/70/EWG z dnia 30 lipca 1992 r.
ustanawiajàcej szczegó∏owe zasady prze-
prowadzania badaƒ do celów uznania stref
chronionych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE
L 250, 29.08.1992),

17) dyrektywy 92/90/EWG z dnia 3 listopada
1992 r. ustalajàcej obowiàzki, którym podle-
gajà producenci i importerzy roÊlin, produk-
tów roÊlinnych oraz przedmiotów oraz usta-
lajàca szczegó∏y dla ich rejestracji (Dz. Urz.
WE L 344, 26.11.1992),

18) dyrektywy 92/105/EWG z dnia 3 grudnia
1992 r. ustalajàcej stopieƒ standaryzacji dla
paszportów roÊlin u˝ywanych w przypadku
przemieszczania okreÊlonych roÊlin, pro-
duktów roÊlinnych i przedmiotów na terenie
Wspólnoty oraz ustalajàca szczegó∏owà
procedur´ zwiàzanà z wydawaniem takich
paszportów roÊlin oraz warunki i szczegó∏o-
wà procedur´ ich zamiany (Dz. Urz. WE
L 004, 08.01.1993),

19) dyrektywy 93/50/EWG z dnia 24 czerwca
1993 r. okreÊlajàcej pewne roÊliny nieza-
mieszczone w za∏àczniku V Cz´Êci A dyrekty-
wy 77/93/EWG, których producenci lub
miejsca przechowywania, oÊrodki dystrybu-
cji w strefach produkcji takich roÊlin powin-
ny byç zamieszczone w rejestrze urz´do-
wym (Dz. Urz. WE L 205, 17.08.1993),

20) dyrektywy 93/51/EWG z dnia 24 czerwca
1993 r. ustanawiajàcej zasady przemieszcza-
nia niektórych roÊlin, produktów roÊlinnych
i innych przedmiotów przez stref´ chronio-
nà, oraz zasady przemieszczania takich ro-
Êlin, produktów roÊlinnych i innych przed-
miotów pochodzàcych z oraz przemieszcza-
nych w obr´bie takiej strefy (Dz. Urz. WE
L 205, 17.08.1993),

21) dyrektywy 93/71/EWG z dnia 27 czerwca
1993 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG
dotyczàcà wprowadzania do obrotu Êrod-

ków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 221,
6.01.1996),

22) dyrektywy 93/85/EWG z dnia 4 paêdziernika
1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy
pierÊcieniowej ziemniaka (Dz. Urz.
WE L 259, 18.10.1993),

23) dyrektywy 94/3/WE z dnia 21 stycznia 1994 r.
ustalajàcej procedur´ zawiadamiania nt.
przechwyceƒ przesy∏ki lub organizmu szko-
dliwego z krajów trzecich i przedstawiajà-
cych powa˝ne zagro˝enie fitosanitarne
(Dz. Urz. WE L 32, 05.02.1994),

24) dyrektywy 94/37/EWG z dnia 22 lipca 1994 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG doty-
czàcà wprowadzania do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 194,
29.07.1994)

25) dyrektywy 94/79/WE z dnia 21 grudnia
1994 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG
dotyczàcà wprowadzania do obrotu Êrod-
ków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 354,
31.12.1994),

26) dyrektywy 95/35/WE z dnia 14 lipca 1995 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG doty-
czàcà wprowadzania do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 172,
22.07.1995),

27) dyrektywy 95/36/UE z dnia 14 lipca 1995 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG doty-
czàcà wprowadzania do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 172,
22.07.1995),

28) dyrektywy 95/44/WE z dnia 26 czerwca
1995 r. ustalajàcej warunki, pod którymi
okreÊlone organizmy szkodliwe, roÊliny,
produkty roÊlinne i przedmioty zamieszczo-
ne w za∏àcznikach I do V dyrektywy
77/93/EWG mogà byç wprowadzane lub
przemieszczane na terenie Wspólnoty lub
okreÊlonych stref chronionych w celu do-
Êwiadczeƒ odmianowych lub do celów na-
ukowych i do prac nad selekcja odmianowà
(Dz. Urz. WE L 184, 03.08.1995, z póên.zm.), 

29) dyrektywy 96/12/WE z dnia 8 marca 1996 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG doty-
czàcà wprowadzania do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 065,
15.03.1996),

30) dyrektywy 96/46/WE z dnia 16 lipca 1996 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG doty-
czàcà wprowadzania do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 214,
23.08.1996),

31) dyrektywy 96/68/WE z dnia 21 paêdziernika
1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 91/414/EWG
dotyczàcà wprowadzania do obrotu Êrod-
ków ochrony roÊlin (Dz. Urz. WE L 277,
30.10.1996),

32) dyrektywy 97/57/WE z dnia 22 wrzeÊnia
1997 r. ustanawiajàca za∏àcznik VI do dyrek-
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tywy 91/414/EWG dotyczàcej wprowadzania
do obrotu Êrodków ochrony roÊlin (Dz. Urz.
WE L 265, 27.09.1997),

33) dyrektywy 98/22/WE z dnia 15 kwietnia
1998 r. ustanawiajàcej minimalne warunki
do przeprowadzania kontroli zdrowia roÊlin
we Wspólnocie w miejscach kontroli innych
ni˝ w punkcie przeznaczenia roÊlin, produk-
tów roÊlinnych i przedmiotów pochodzà-
cych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE L 126,
28.04.1998),

34) dyrektywy 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r.
w sprawie kontroli Ralstonia solanacerum
(Dz. Urz. WE L 235, 21.08.1998),

35) dyrektywy 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie Êrodków fitosanitarnych przeciw-
ko wprowadzeniu na obszar Wspólnoty or-
ganizmów szkodliwych dla roÊlin lub pro-
duktów roÊlinnych i przeciwko ich rozprze-
strzenianiu si´ na obszarze Wspólnoty
(Dz. Urz. WE L 169, 10.07.2000, z póên.zm.),

36) dyrektywy 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r.
uznajàcej chronione strefy nara˝one na
szczególne ryzyko dla zdrowia roÊlin we
Wspólnocie oraz uchylajàca dyrektyw´
92/76/EWG (Dz. Urz. WE L 127, 09.05.2001,
z póên.zm.), 

37) dyrektywy 2002/89/WE z dnia 28 listopada
2002 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 2000/29/WE
w sprawie Êrodków ochronnych przed
wprowadzaniem do Wspólnoty organi-
zmów szkodliwych dla roÊlin lub produktów
roÊlinnych i przed ich rozprzestrzenianiem
si´ we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 355,
30.12.2002),”;

2) w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent prowadzàcy produkcj´ roÊlin,
z zastosowaniem integrowanej ochrony
roÊlin oraz wykorzystujàcy w sposób
zrównowa˝ony post´p techniczny i biolo-
giczny w uprawie, ochronie roÊlin i nawo-
˝eniu, zwracajàcy szczególnà uwag´ na
ochron´ Êrodowiska i zdrowie ludzi, zwa-
nà dalej „integrowanà produkcjà” mo˝e
ubiegaç si´ o poÊwiadczenie jej stosowa-
nia po wczeÊniejszym zg∏oszeniu zamiaru
jej prowadzenia do wojewódzkiego in-
spektora”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. PoÊwiadczeniem stosowania integrowanej
produkcji jest certyfikat, wydawany przez
wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce prowadzenia upraw, na
wniosek producenta roÊlin oraz znak inte-
growanej produkcji wraz z numerem produ-
centa.”,

c) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1) oÊwiadczenie producenta roÊlin, ˝e uprawa
by∏a prowadzona zgodnie z zasadami inte-
growanej produkcji; 

2) informacj´ o gatunkach i odmianach roÊlin
uprawianych metodami integrowanymi, ich
powierzchni oraz zebranej iloÊci;”,

d) dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Przed wydaniem certyfikatu wojewódzki
inspektor mo˝e przeprowadziç kontrol´
w zakresie prowadzenia upraw zgodnie
z zasadami integrowanej produkcji.

4b. W toku kontroli, o której mowa w ust. 4a,
wojewódzki inspektor mo˝e ˝àdaç od zain-
teresowanego producenta przedstawienia
zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊciwe
jednostki organizacyjne, o nieprzekrocze-
niu w roÊlinach i produktach roÊlinnych
dopuszczalnych poziomów pozosta∏oÊci
Êrodków ochrony roÊlin, metali ci´˝kich,
azotanów i innych pierwiastków oraz sub-
stancji szkodliwych.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wojewódzki inspektor prowadzi ewidencj´
producentów roÊlin stosujàcych integrowa-
nà produkcj´ oraz prowadzi kontrol´ szko-
leƒ dotyczàcych integrowanej produkcji
w zakresie realizacji programu szkoleƒ i wy-
dawania zaÊwiadczeƒ o ukoƒczeniu szkoleƒ;
przepisy art. 91—99 stosuje si´ odpowied-
nio. Informacj´ o wykrytych nieprawid∏owo-
Êciach wojewódzki inspektor przekazuje mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) jednostki upowa˝nione do prowadzenia
szkoleƒ w zakresie integrowanej produk-
cji oraz wymagania w zakresie kwalifika-
cji osób prowadzàcych te szkolenia, ma-
jàc na wzgl´dzie zapewnienie odpowied-
nio wysokiego poziomu tych szkoleƒ;

2) programy szkoleƒ z zakresu integrowanej
produkcji, termin wa˝noÊci zaÊwiadcze-
nia o ukoƒczeniu szkolenia oraz wzór za-
Êwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia, ma-
jàc na wzgl´dzie ujednolicenie dzia∏aƒ
w tym zakresie;

3) zasady dokumentowania dzia∏aƒ zwiàza-
nych z integrowanà produkcjà, majàc na
wzgl´dzie uzyskanie przejrzystoÊci tych
dzia∏aƒ;

4) sposób i tryb przeprowadzania kontroli
integrowanej produkcji, majàc na wzgl´-
dzie sprawne i rzetelne ich przeprowa-
dzenie;
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5) jednostki organizacyjne upowa˝nione do
wydawania zaÊwiadczeƒ, o których mo-
wa w ust. 4b, majàc na uwadze zapew-
nienie wysokiego poziomu prowadzo-
nych przez nie badaƒ i posiadanie odpo-
wiedniego zaplecza technicznego.”;

3) w art. 8 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Je˝eli dzia∏ania podj´te w strefach, o których
mowa w art. 6 ust. 5 pkt 4, oka˝à si´ skutecz-
ne, to wojewódzki inspektor znosi w drodze
decyzji obowiàzki na∏o˝one w tej strefie.”;

4) w art. 10:

a) w ust. 1:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu,
przemieszczania, przechowywania, naby-
wania lub zbywania roÊlin, produktów ro-
Êlinnych lub przedmiotów, lub”,

— dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) sposób post´powania z roÊlinami, pro-
duktami roÊlinnymi lub przedmiotami
w przypadku niespe∏nienia warunków,
o których mowa w pkt 4.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo-
˝e okreÊliç przypadki, kiedy decyzj´, o któ-
rej mowa w ust. 2 wydaje G∏ówny Inspek-
tor.”;

5) w art. 14 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) zawiadamiania wojewódzkiego inspektora
o zmianach danych podlegajàcych wpisowi,
zaistnia∏ych po dniu wpisu podmiotu do reje-
stru przedsi´biorców;”;

6) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku
przeprowadza u podmiotów wpisanych do re-
jestru przedsi´biorców urz´dowà kontrol´
w zakresie spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 1, a w przypadku roÊlin, produktów ro-
Êlinnych lub przedmiotów szczególnie podat-
nych na pora˝enie przez organizmy szkodliwe,
urz´dowà kontrol´ w zakresie zdrowotnoÊci
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmio-
tów.”;

7) w art. 15 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, gdy przemieszczane lub wpro-
wadzane na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmio-
ty nie spe∏niajà wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1, w art. 12 ust. 1 lub w art. 17 ust. 1,
wojewódzki inspektor stosuje odpowiednio
art. 8 ust. 1—4.”;

8) w art. 39:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli Êrodek ochrony roÊlin zawiera sub-
stancj´ aktywnà dopuszczonà do stosowa-
nia w Êrodkach ochrony roÊlin przez Komi-
sj´ Europejskà i substancja ta nie ró˝ni si´
istotnie odnoÊnie stopnia czystoÊci oraz ro-
dzaju zanieczyszczeƒ i spe∏nia wymagania
okreÊlone w przepisach szczególnych Komi-
sji Europejskiej dla tej substancji, do wnio-
sku do∏àcza si´ wyniki badaƒ, informacje,
dane oraz oceny dotyczàce to˝samoÊci
i w∏aÊciwoÊci substancji aktywnej okreÊlone
przez Komisj´ Europejskà.”;

9) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka
ochrony roÊlin, o których mowa w art. 39
ust. 4 pkt 3, sà przeprowadzane przez jed-
nostki organizacyjne upowa˝nione, w dro-
dze decyzji, przez G∏ównego Inspektora.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upowa˝nienie wydawane jest na wniosek
jednostki organizacyjnej na okres 5 lat.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli w drodze rozporzàdzenia, warunki orga-
nizacyjno-techniczne, o których mowa
w ust. 2, wzór wniosku o wydanie upowa˝-
nienia do prowadzenia badaƒ skutecznoÊci
dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin oraz sposób
prowadzenia badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania
Êrodka ochrony roÊlin, majàc na wzgl´dzie
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii
Europejskiej oraz wymagania okreÊlone
w mi´dzynarodowych standardach Europej-
sko-Âródziemnomorskiej Organizacji Ochro-
ny RoÊlin i Organizacji Wspó∏pracy Ekono-
micznej i Rozwoju.”;

10) w art. 55 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po stwierdzeniu, ˝e wniosek spe∏nia wymogi
okreÊlone w ustawie i w przepisach wydanych
na jej podstawie i zosta∏y do niego do∏àczone
wszystkie wymagane dokumenty, minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa:

1) przekazuje informacj´ o kompletnoÊci doku-
mentacji Komisji Europejskiej oraz paƒ-
stwom cz∏onkowskim;

2) ocenia z∏o˝onà dokumentacj´ w zakresie
powierzonym mu przez Komisj´ Europejskà
oraz wydaje opini´ o zasadnoÊci dopuszcze-
nia tej substancji aktywnej do stosowania
w Êrodkach ochrony roÊlin.”;

11) w art. 59: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. CzynnoÊci zwiàzane z wydaniem decyzji
w sprawie Êrodków ochrony roÊlin oraz sub-
stancji aktywnych, o których mowa w art. 37
ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 49
ust.1, art. 52 ust. 2, art. 53 ust. 1 oraz czyn-
noÊci, o których mowa w art. 55 ust. 4, pod-
legajà op∏acie rejestrowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at reje-
strowych oraz tryb ich uiszczania, bioràc
pod uwag´ pod uwag´ czas trwania post´-
powania administracyjnego, koszty zwiàza-
ne z tym post´powaniem oraz przyj´te for-
my przekazywania Êrodków p∏atniczych.”;

12) w art. 65 w ust. 2 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokument okreÊlajàcy tytu∏ prawny do obiek-
tów budowlanych, w których b´dzie wykony-
wana dzia∏alnoÊç obj´ta wnioskiem.”;

13) w art. 71:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacze gruntów lub obiektów magazy-
nowych, gdzie prowadzone sà zabiegi
ochrony roÊlin, prowadzà ewidencj´ tych
zabiegów.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powierzchnie uprawy roÊlin lub obiektów
magazynowych;”;

14) po art. 85 dodaje si´ art. 85a w brzmieniu:

„Art. 85a. G∏ówny Inspektor jest organem w∏aÊci-
wym do prowadzenia rejestru umów
w sprawach rozmna˝ania nasion w paƒ-
stwach trzecich, zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 2514/78/EWG z dnia 26 paê-
dziernika 1978 r. w sprawie rejestracji
w Paƒstwach Cz∏onkowskich umów
w sprawach rozmna˝ania nasion w paƒ-
stwach trzecich (Dz. Urz. WE L 301,
28.10.1978, z póên. zm.).”;

15) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏ównym Inspektorem i jego zast´pcà mo˝e
byç osoba, która posiada wy˝sze wykszta∏-
cenie oraz co najmniej 7-letni sta˝ pracy
w administracji publicznej w zakresie reali-
zacji zadaƒ zwiàzanych z ochronà roÊlin lub
nasiennictwem.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wojewódzkim inspektorem i jego zast´pcà
mo˝e byç osoba, która posiada wy˝sze wy-
kszta∏cenie oraz co najmniej 5 letni sta˝

pracy w administracji publicznej w zakresie
realizacji zadaƒ zwiàzanych z ochronà ro-
Êlin lub nasiennictwem.”;

16) w art. 104 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydawanie etykiet, paszportów roÊlin lub
plomb urz´dowych lub za wydawanie formu-
larzy paszportów roÊlin, w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 15;”;

17) uchyla si´ art. 109;

18) dodaje si´ art. 116a w brzmieniu: 

„Art. 116a. Zezwolenie na prowadzenie konfekcjo-
nowania lub obrotu Êrodkami ochrony
roÊlin, upowa˝nienia jednostek organi-
zacyjnych do prowadzenia szkoleƒ
w zakresie konfekcjonowania lub obro-
tu Êrodkami ochrony roÊlin, w zakresie
wykonywania zabiegów Êrodków
ochrony roÊlin oraz upowa˝nienia do
przeprowadzenia badaƒ sprawnoÊci
technicznej opryskiwaczy wydane na
podstawie dotychczasowych przepi-
sów zachowujà wa˝noÊç.”;

19) w art. 117 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyników badaƒ, informacji, danych oraz ocen
dotyczàcych to˝samoÊci i w∏aÊciwoÊci sub-
stancji aktywnej, potwierdzajàcych, ˝e sub-
stancja ta nie ró˝ni si´ istotnie odnoÊnie stop-
nia czystoÊci oraz rodzaju zanieczyszczeƒ
i spe∏nia wymagania okreÊlone w przepisach
szczególnych Unii Europejskiej dla tej substan-
cji;”;

20) dodaje si´ art. 121a w brzmieniu:

„Art. 121a. Podmioty wpisane do rejestru produ-
centów na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, stajà si´ podmiotami
wpisanymi do rejestru przedsi´bior-
ców w rozumieniu niniejszej ustawy.”.

Art. 104. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o or-
ganizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U.
Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 1:

— w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pokrycie cz´Êci kwalifikowanych kosztów
inwestycji uj´tych w zatwierdzonym pla-
nie dochodzenia do uznania, na które za-
ciàgni´to kredyt;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) corocznego rozliczania Êrodków finanso-
wych, o których mowa w pkt 4;”,
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— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) corocznego rozliczania Êrodków finan-
sowych, o których mowa w pkt 5, w ter-
minie miesiàca od dnia zakoƒczenia ro-
ku handlowego;”,

b) w ust. 5 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) w przypadku decyzji, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, wskazanie co najmniej mie-
si´cznego okresu, w którym dokonano nie-
przeznaczenia owoców i warzyw do sprze-
da˝y.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Decyzje, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 3, sà wydawane w terminie 4 miesi´-
cy od dnia z∏o˝enia wniosku;

2) pkt 4 lit. b, sà wydawane w terminie
4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku;

3) pkt 5 i 7, sà wydawane w terminie 3 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia wniosku;

4) pkt 6, sà wydawane w terminie 4 miesi´-
cy od dnia z∏o˝enia wniosku o rozliczenie
roczne Êrodków finansowych, o których
mowa w ust. 1 pkt 4;

5) pkt 6a, sà wydawane w terminie 3 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o rozli-
czenie roczne Êrodków finansowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 5.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. W zakresie okreÊlonym przepisami
Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawie:

a) uznania jednostki organizacyjnej
za organizacj´ charytatywnà
uprawnionà do dystrybucji otrzy-
manych od organizacji producen-
tów i ich zrzeszeƒ nieprzeznaczo-
nych do sprzeda˝y owoców i wa-
rzyw,

b) wyznaczenia innych jednostek
organizacyjnych lub osób fizycz-
nych jako uprawnionych do
otrzymania od organizacji produ-
centów i ich zrzeszeƒ bezp∏atnie
owoców i warzyw nieprzeznaczo-
nych do sprzeda˝y,

c) cofni´cia uznania i uprawnienia,
o których mowa w lit. a i b,

d) zezwolenia uznanym organiza-
cjom producentom i ich zrzesze-
niom na rozdysponowanie owo-
ców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzeda˝y;

2) przyjmuje i zwalnia w drodze decy-
zji zabezpieczenie wniesione przez
podmiot przetwarzajàcy na zlecenie
jednostki organizacyjnej owoce

i warzywa nieprzeznaczone do
sprzeda˝y;

3) przekazuje Komisji Europejskiej in-
formacje o:

a) organizacjach charytatywnych
uprawnionych do dystrybucji
otrzymanych od organizacji pro-
ducentów i ich zrzeszeƒ nieprze-
znaczonych do sprzeda˝y owo-
ców i warzyw,

b) iloÊci owoców i warzyw nieprze-
znaczonych do sprzeda˝y w po-
przednich miesiàcach roku han-
dlowego,

c) na koniec ka˝dego roku handlo-
wego — iloÊci i sposobie zago-
spodarowania poszczególnych
gatunków owoców i warzyw nie-
przeznaczonych do sprzeda˝y, na
podstawie informacji otrzyma-
nych od organizacji producentów
i ich zrzeszeƒ, z uwzgl´dnieniem
umów zawartych przez organiza-
cje producentów i ich zrzeszenia
z jednostkami organizacyjnymi
lub osobami fizycznymi, o któ-
rych mowa w pkt 1 lit. a i b

— oraz inne informacje dotyczàce
owoców i warzyw nieprzeznaczo-
nych do sprzeda˝y, na jej wniosek;

4) og∏asza i rozstrzyga przetargi na za-
gospodarowanie owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzeda˝y;

5) opracowuje wzory umów dla pod-
miotów przetwarzajàcych na zlece-
nie jednostki organizacyjnej owoce
i warzywa nieprzeznaczone do
sprzeda˝y i przekazuje je do zatwier-
dzenia przez Komisj´ Europejskà;

6) przeprowadza kontrole w zakresie:

a) spe∏nienia przez jednostki organi-
zacyjne lub osoby fizyczne, o któ-
rych mowa w pkt 1 lit. a i b, wa-
runków uznania,

b) sposobu zagospodarowania
przez organizacje producentów
i ich zrzeszenia oraz jednostki or-
ganizacyjne lub osoby fizyczne,
o których mowa w pkt 1 lit. a i b,
owoców i warzyw nieprzeznaczo-
nych do sprzeda˝y.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera:

1) nazw´, okreÊlenie siedziby i adres
jednostki organizacyjnej albo imi´
i nazwisko oraz adres i miejsce za-
mieszkania osoby fizycznej;

2) liczb´ posiadanych zwierzàt, w przy-
padku jednostki organizacyjnej lub
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osoby fizycznej wykorzystujàcych
otrzymane owoce i warzywa nie-
przeznaczone do sprzeda˝y do bez-
poÊredniego skarmienia zwierzàt.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) dokumenty urz´dowe wskazujàce
organy i osoby uprawnione do re-
prezentowania wnioskodawcy;

2) statut albo umow´ o utworzeniu
jednostki organizacyjnej;

3) zgod´ osób zarzàdzajàcych jednost-
kà organizacyjnà lub osoby fizycznej
na przeprowadzenie kontroli w za-
kresie okreÊlonym przepisami Unii
Europejskiej;

4) zobowiàzanie do: 

a) przestrzegania przepisów Unii
Europejskiej o nieprzeznaczeniu
owoców i warzyw do sprzeda˝y,

b) prowadzenia odr´bnych reje-
strów zapasów owoców i warzyw
oraz odr´bnej rachunkowoÊci do-
tyczàcej dzia∏aƒ zwiàzanych z za-
gospodarowaniem owoców i wa-
rzyw nieprzeznaczonych do
sprzeda˝y,

c) przekazywania Prezesowi Agencji
Êwiadectwa przej´cia owoców
i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzeda˝y,

d) niekorzystania z dodatkowej po-
mocy finansowej z tytu∏u produk-
cji alkoholu z owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzeda˝y
— w przypadku przeznaczenia ich
do destylacji na alkohol.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1
pkt 1, przys∏uguje odwo∏anie do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw rynków rol-
nych.

5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jedno-
stek organizacyjnych i osób fizycznych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

6. Rejestr jest jawny i zawiera:

1) nazw´, okreÊlenie siedziby i adres
jednostki organizacyjnej lub imi´
i nazwisko oraz miejsce zamieszka-
nia osoby fizycznej;

2) nazwiska i imiona osób uprawnio-
nych do reprezentowania jednostki
organizacyjnej.

7. Informacje, o których mowa w ust. 1
pkt 3, Prezes Agencji przekazuje rów-
nie˝ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
rynków rolnych.

8. Do przetargów, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, nie stosuje si´ przepi-
sów o zamówieniach publicznych.”;

3) w art. 13:

a) w ust. 1: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po jednym egzemplarzu umowy, o której
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c, Prezeso-
wi Agencji, dyrektorowi oddzia∏u regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji, w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na siedzib´ organizacji
producentów albo zrzeszenia organizacji
producentów, niezw∏ocznie po jej zawar-
ciu;”,

— uchyla si´ pkt 2 i 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Agencji informuje dyrektora oddzia∏u
regionalnego Agencji Restrukturyzacji, w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na siedzib´ organizacji
producentów albo zrzeszenia organizacji
producentów, która by∏a posiadaczem owo-
ców i warzyw nieprzeznaczonych do sprze-
da˝y i stanowiàcych przedmiot przetargu,
o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4, o wy-
nikach przetargu, w tym o wysokoÊci Êrod-
ków finansowych nale˝nych tej organizacji
albo zrzeszeniu za dostarczenie owoców
i warzyw do podmiotu, który wygra∏ prze-
targ, w terminie 14 dni od dnia ich dostar-
czenia.”;

4) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, zgodnie
z rocznym planem kontroli.”;

5) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie okreÊlonym przepisami Unii Eu-
ropejskiej wojewódzki inspektor jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych,
zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”:

1) pe∏ni funkcj´ jednostki kontrolnej;

2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwole-
nie na korzystanie ze specjalnego oznako-
wania opakowaƒ;

3) kontroluje, czy owoce i warzywa nieprze-
znaczone do sprzeda˝y spe∏niajà wyma-
gania jakoÊci handlowej;

4) kontroluje na miejscu iloÊç i jakoÊç han-
dlowà owoców i warzyw nieprzeznaczo-
nych do sprzeda˝y poddawanych biode-
gradacji lub kompostowaniu oraz sporzà-
dza protokó∏ potwierdzajàcy dokonanie
tych czynnoÊci;

5) kontroluje iloÊç i jakoÊç handlowà produk-
tów wytworzonych z owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzeda˝y;

6) nadzoruje wykonanie czynnoÊci majàcych
na celu uniemo˝liwienie wprowadzenia
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do obrotu lub bezpoÊredniej konsumpcji
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzeda˝y.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewódzki inspektor informuje Prezesa
Agencji oraz dyrektora oddzia∏u regionalne-
go Agencji Restrukturyzacji, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ organizacji producen-
tów albo zrzeszenia organizacji producen-
tów, o wynikach kontroli, o której mowa:

1) w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od
dnia jej zakoƒczenia;

2) w ust. 1 pkt 4 i 5, w terminie 5 dni od dnia
przeprowadzenia kontroli.”,

c) w ust. 5:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze
nieprzeznaczenia do sprzeda˝y owoców
i warzyw oraz o planowanym sposobie
ich zagospodarowania;”,

— dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) powiadamia wojewódzkiego inspektora
oraz wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska o dacie i miejscu poddania
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzeda˝y biodegradacji lub komposto-
waniu.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Biodegradacj´ lub kompostowanie owoców
lub warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda-
˝y przeprowadza si´ w sposób zapewniajà-
cy spe∏nienie wymagaƒ okreÊlonych w prze-
pisach o ochronie Êrodowiska.”,

e) dodaje si´ ust. 8—9 w brzmieniu:

„8. W zakresie okreÊlonym przepisami o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska, wojewódzki in-
spektor ochrony Êrodowiska przeprowadza
kontrol´ majàcà na celu ustalenie czy biode-
gradacj´ lub kompostowanie przeprowa-
dzono w sposób zgodny z przepisami
o ochronie Êrodowiska.

9. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
potwierdza w protokole wyniki kontroli,
o której mowa w ust. 8, i przekazuje je:

1) organizacji producentów albo zrzeszeniu
organizacji producentów w dniu przepro-
wadzenia kontroli;

2) Prezesowi Agencji oraz dyrektorowi od-
dzia∏u regionalnego Agencji Restruktury-
zacji, w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzib´
organizacji producentów albo zrzeszenia
organizacji producentów, w terminie 5
dni od dnia przeprowadzenia kontroli.”;

6) w art. 19:

a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 8—13 w brzmieniu:

„8) kwot´ zabezpieczenia wnoszonà przez pod-
miot przetwarzajàcy na zlecenie jednostki
organizacyjnej owoce i warzywa nieprze-
znaczone do sprzeda˝y, majàc na wzgl´dzie
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii
Europejskiej oraz zapewnienie dotrzymania
przez oferenta warunków przetargu;

9) wzór Êwiadectwa, o którym mowa w art. 12
ust. 3 pkt 4 lit. c, majàc na wzgl´dzie zapew-
nienie ujednolicenia stosowania systemu
pomocy finansowej;

10) wzór protoko∏u, o którym mowa w art. 15
ust. 1 pkt 4, majàc na wzgl´dzie zasadnoÊç
ubiegania si´ o przyznanie rekompensaty fi-
nansowej;

11) sposób oznaczania i zabezpieczenia owo-
ców i warzyw nieprzeznaczonych do sprze-
da˝y, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6,
majàc na wzgl´dzie skuteczne uniemo˝li-
wienie wprowadzenia tych owoców i wa-
rzyw do obrotu lub bezpoÊredniej konsump-
cji;

12) tryb i terminy powiadamiania, o którym mo-
wa w art. 15 ust. 5, majàc na wzgl´dzie
umo˝liwienie przeprowadzenia kontroli ja-
koÊci owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzeda˝y;

13) zakres informacji, które powinny byç
umieszczone w protokole, o którym mowa
w art. 15 ust. 9, oraz sposób ich przekazywa-
nia, majàc na wzgl´dzie zasadnoÊç ubiega-
nia si´ o przyznanie rekompensaty finanso-
wej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊla corocz-
nie, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki przyznawania i wysokoÊç Êrodków
finansowych, o których mowa w art. 9
ust. 10, wyra˝onà jako procent kwalifikowa-
nych kosztów inwestycji, majàc na wzgl´-
dzie mo˝liwoÊç zapewnienia kontynuacji in-
westycji niezb´dnych do spe∏nienia warun-
ków wymaganych do uznania organizacji
producentów.”;

7) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uznanych grupach producentów chmielu lub
zwiàzkach takich grup;”;

8) w art. 27:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 6 —10 i 12,

b) uchyla si´ ust. 4;

9) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontro-
le administracyjne i kontrole w tere-
nie przedsi´biorców prowadzàcych
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wst´pne przetwarzanie surowca tyto-
niowego.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1,
Prezes Agencji mo˝e zleciç Inspekcji
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych.”;

10) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole,
o których mowa w art. 27a, zgodnie
z rocznym planem kontroli administra-
cyjnych i kontroli w terenie.

2. Kontrole, o których mowa w art. 27a,
prowadzi si´ w zakresie dostaw surow-
ca tytoniowego, jego wst´pnego prze-
twarzania i przygotowania do obrotu
oraz w zakresie przestrzegania przez
przedsi´biorców prowadzàcych wst´p-
ne przetwarzanie terminów zap∏aty
producentom ceny zakupu za dostar-
czony surowiec tytoniowy.

3. Wojewoda, w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ grupy producentów tytoniu,
przeprowadza kontrole w zakresie
spe∏niania przez grup´ warunków
uznania. Kopi´ protoko∏u kontroli wo-
jewoda przekazuje, w terminie 14 dni
od dnia zakoƒczenia kontroli, Prezeso-
wi Agencji oraz Prezesowi Agencji Re-
strukturyzacji.”;

11) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) Prezesa Agencji — w przypadku kontroli, o któ-
rych mowa w art. 27a;

2) wojewod´ — w przypadku kontroli, o których
mowa w art. 30 ust. 3.”;

12) w art. 33 w ust. 1 uchyla si´ pkt 13 i 14;

13) w art. 40 w ust. 4 w pkt 1 uchyla si´ lit. a i b.”.

Art. 105. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o or-
ganizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w go-
spodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o zatwierdzenie programu operacyj-
nego sk∏ada si´ do dnia 15 lutego roku, w któ-
rym program b´dzie realizowany.”;

2) w art. 22 uchyla si´ ust. 2;

3) w art. 23:

a) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Organizacja producentów sk∏ada wniosek
o przyznanie pomocy finansowej, o której
mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy
do dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ tej orga-

nizacji, do dnia 31 stycznia nast´pnego ro-
ku. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏à-
cza si´ dokumenty potwierdzajàce poniesio-
ne wydatki z tytu∏u przygotowania progra-
mu operacyjnego oraz kopi´ decyzji, o któ-
rej mowa w art. 16 ust. 3. 

4. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na siedzib´ organizacji
producentów, wydaje decyzj´ administra-
cyjnà w sprawie przyznania pomocy finan-
sowej z tytu∏u przygotowania programu
operacyjnego w terminie 60 dni od dnia z∏o-
˝enia wniosku o przyznanie tej pomocy.”,

b) uchyla si´ ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wy-
daje decyzje administracyjne w sprawach
zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy fi-
nansowej w przypadkach przewidzianych
w przepisach, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 6.”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku,
o którym mowa w ust. 2, oraz rodzaje doku-
mentów, o których mowa w ust. 3, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owoÊci przy-
znawania pomocy finansowej.”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzi-
b´ organizacji producentów rybnych,
wpisanej do rejestru organizacji uzna-
nych, wydaje, na wniosek tej organiza-
cji, decyzj´ administracyjnà w spra-
wach przyznania: 

1) rekompensaty finansowej za wyco-
fanie produktów rybnych;

2) pomocy finansowej na utrwalanie
i przechowywanie produktów ryb-
nych;

3) zrycza∏towanej pomocy finansowej
za niezale˝ne wycofanie produktów
rybnych;

4) pomocy finansowej na prywatne
sk∏adowanie

— w zakresie okreÊlonym przepisami
Unii Europejskiej, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 5. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za
dany rok kalendarzowy, organizacja
producentów sk∏ada do dyrektora od-
dzia∏u regionalnego Agencji Restruktu-
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ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na siedzib´ tej or-
ganizacji, do dnia 30 kwietnia nast´p-
nego roku. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzo-
ry wniosków, o których mowa w ust. 2,
oraz dokumenty, które do∏àcza si´ do
wniosku, majàc na wzgl´dzie zapew-
nienie prawid∏owoÊci przyznawania
pomocy finansowej. 

4. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, dyrek-
tor oddzia∏u regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wydaje w terminie 60 dni od dnia z∏o-
˝enia wniosku. 

5. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wydaje decyzje administracyj-
ne w sprawach zmniejszenia albo nie-
udzielenia pomocy finansowej w przy-
padkach przewidzianych w przepisach,
o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 5 i 6.”;

5) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Organizacja producentów ubiegajàca
si´ o pomoc finansowà, o której mo-
wa w art. 24 ust. 1 pkt 2—4, prowadzi
ewidencj´ utrwalonych i przechowy-
wanych produktów rybnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia ewidencji, o któ-
rej mowa w ust. 1, majàc na wzgl´-
dzie w szczególnoÊci wykazanie infor-
macji o iloÊci i rodzajach utrwalonych
i przechowywanych produktów ryb-
nych, a tak˝e o poniesionych kosz-
tach utrwalenia i przechowywania
tych produktów.”;

6) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Przedsi´biorcy, który nie wprowadza
na rynek produktów rybnych, o któ-
rych mowa w art. 25, albo wycofuje te
produkty z rynku, przys∏uguje rekom-
pensata finansowa. 

2. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, sk∏ada wniosek o przyznanie
rekompensaty finansowej za dany rok
kalendarzowy do dyrektora oddzia∏u
regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ organizacji pro-
ducentów, uznanej za reprezentatywnà
dla danego obszaru, na podstawie
przepisów Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5, do dnia
30 kwietnia nast´pnego roku. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki i sposób przyznawania rekom-
pensaty finansowej, o której mowa
w ust. 1, wzór wniosku, o którym mo-
wa w ust. 2, oraz dokumenty, które do-
∏àcza si´ do wniosku, majàc na wzgl´-
dzie przepisy Unii Europejskiej oraz za-
pewnienie prawid∏owoÊci przyznawa-
nia pomocy finansowej. 

4. Decyzj´ administracyjnà w sprawie
przyznania albo odmowy przyznania
rekompensaty finansowej dyrektor od-
dzia∏u regionalnego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa wyda-
je w terminie 90 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

5. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wydaje decyzje administracyj-
ne w sprawach zmniejszenia albo nie-
udzielenia pomocy finansowej w przy-
padkach przewidzianych w przepisach,
o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 5 i 6.”;

7) uchyla si´ art. 27—29;

8) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
przekazuje informacj´ Prezesowi Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w terminie:

1) 14 dni o:

a) dokonaniu wpisu organizacji produ-
centów do rejestru organizacji uzna-
nych,

b) skreÊleniu organizacji producentów
z rejestru organizacji uznanych,

c) ka˝dej zmianie danych, o której mo-
wa w art. 14,

d) ka˝dej zmianie programu operacyj-
nego, o której mowa w art. 16 ust. 4;

2) do 31 marca roku, w którym program
operacyjny b´dzie realizowany, o wy-
daniu decyzji w sprawie zatwierdzenia
programu operacyjnego;

3) do 31 stycznia nast´pnego roku o oce-
nie skutecznoÊci realizacji zatwierdzo-
nych programów operacyjnych.”.

Art. 106. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wy-
robie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34,
poz. 292) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do:

1) wyrobów winiarskich, o których mowa
w art. 3 pkt 1, wyrobionych z przeznacze-
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niem wy∏àcznie na eksport, je˝eli odmienne
wymagania wynikajà z umów mi´dzynaro-
dowych albo zosta∏y odmiennie okreÊlone
przez odbiorc´ tych wyrobów;

2) wyrobów winiarskich, o których mowa
w art. 3 pkt 2, wyrobionych z przeznacze-
niem wy∏àcznie na eksport, je˝eli dopusz-
czajà to przepisy Unii Europejskiej w spra-
wie wspólnej organizacji rynku wina lub
ustanawiajàce ogólne zasady definicji, opi-
su i prezentacji win aromatyzowanych, aro-
matyzowanych napojów winopochodnych
i aromatyzowanych koktajli winopodob-
nych.”;

2) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Do wyrobu win gronowych u˝ywa si´
wy∏àcznie winogron zebranych z krze-
wów odmian winoroÊli w∏aÊciwej (Vi-
tis vinifera L.) lub krzy˝ówek winoroÊli
w∏aÊciwej z innymi gatunkami nale˝à-
cymi do rodzaju winoroÊli (Vitis L.),
z wy∏àczeniem odmian zabronionych
do u˝ytkowania na podstawie przepi-
sów Unii Europejskiej w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, odmiany winoroÊli przeznaczone
do uprawy w celu pozyskiwania wino-
gron do wyrobu win gronowych, ma-
jàc na uwadze krajowe warunki upra-
wy, odpowiednià jakoÊç wyrabianych
win oraz przepisy Unii Europejskiej
w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina.”.

Art. 107. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
w art. 4 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) zamówieƒ udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6, finansowanych
z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej przeznaczonych na
modernizacj´ gospodarstw rolnych.”.

Art. 108. Wyroby, o których mowa w art. 111 ust. 1
pkt 1 ustawy wymienionej w art. 11, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, podlegajàce do dnia
30 kwietnia 2004 r. obowiàzkowi dopuszczenia do sto-
sowania w zak∏adach górniczych i dopuszczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy oraz posiada-
jàce znak dopuszczenia wydany na podstawie dotych-
czasowych przepisów prawa geologicznego i górni-
czego, mogà byç stosowane w zak∏adach górniczych
do dnia up∏ywu wa˝noÊci decyzji dopuszczeniowych.

Art. 109. W∏aÊciwy organ pobiera op∏at´ w wyso-
koÊci 10 z∏ za wymian´ zaÊwiadczeƒ na mi´dzynarodo-
wy niezarobkowy przewóz drogowy osób, o których
mowa w art. 33 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym, na zaÊwiadczenia zgodne

z wzorem okreÊlonym na podstawie art. 33 ust. 10 tej
ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 65 pkt 12 ni-
niejszej ustawy.

Art. 110. 1. W sprawach decyzji i postanowieƒ wy-
danych na podstawie ustaw wymienionych w art. 112
pkt 3 i 5, w stosunku do których w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy nie up∏ynà∏ termin do wniesienia
skargi do sàdu administracyjnego, w post´powaniu
wszcz´tym na skutek jej wniesienia oraz w post´po-
waniu prowadzonym w zwiàzku z jej rozstrzygni´ciem,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. W sprawach zwrotu kaucji ustanowionej na pod-
stawie przepisów celnych oraz przepisów o admini-
strowaniu obrotem towarami z zagranicà, w których
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie up∏ynà∏
termin do zwrotu kaucji, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

Art. 111. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych ni-
niejszà ustawà zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝y-
cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. 

Art. 112. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, wa-
runkach i trybie nak∏adania op∏at celnych dodatko-
wych na niektóre towary rolne przywo˝one z za-
granicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45,
poz. 435);

2) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie usta-
wy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 23);

3) ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed
nadmiernym przywozem towarów na polski ob-
szar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123,
poz. 1352, z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 228,
poz. 2261);

4) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed
nadmiernym przywozem na polski obszar celny
niektórych towarów tekstylnych i odzie˝owych
(Dz. U. Nr 110, poz. 1188, z 2002 r. Nr 125,
poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572
oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261);

5) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed
przywozem na polski obszar celny towarów po ce-
nach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261);

6) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed
przywozem na polski obszar celny towarów sub-
sydiowanych (Dz. U. Nr 125, poz. 1063 oraz
z 2003 r. Nr 228, poz. 2261).

Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem:
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1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6,
art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt
17 oraz art. 112, które wchodzà w ˝ycie z dniem 30
kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym art. 456 ust. 1,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 2 maja 2004 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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