
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytuso-
wych oraz obrotu tymi napojami;

2) warunki ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oznaczeƒ geograficznych napojów spiry-
tusowych zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia
29 maja 1989 r. ustanawiajàcym ogólne zasady de-
finicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych
(Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 9, str. 59, z póên. zm.), zwanym dalej „rozporzà-
dzeniem nr 1576/89”; 

3) wymagania dotyczàce napojów spirytusowych
w zakresie nieuregulowanym w:

a) rozporzàdzeniu nr 1576/89,

b) rozporzàdzeniu Komisji (EWG) nr 1014/90 z dnia
24 kwietnia 1990 r. ustanawiajàcym szczegó∏o-
we przepisy wykonawcze dla definicji, opisu
i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz.
WE L 105 z 25.04.1990, str. 9, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 10, str. 64, z póên. zm.), zwanym dalej „rozpo-
rzàdzeniem nr 1014/90”.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do napojów
spirytusowych wytworzonych domowym sposobem,
na w∏asny u˝ytek i nieprzeznaczonych do obrotu.

3. Napoje spirytusowe, o których mowa w ust. 2,
nie mogà byç wytwarzane bezpoÊrednio w wyniku de-
stylacji po fermentacji alkoholowej.

Art. 2. Do post´powania w sprawie oceny wnio-
sków o wpis oznaczenia geograficznego napoju spiry-

tusowego na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ geo-
graficznych napojów spirytusowych w zakresie nie-
uregulowanym ustawà stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego.

Rozdzia∏ 2

Zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu 

napojów spirytusowych i obrotu tymi napojami 

Art. 3. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wy-
robu lub rozlewu napojów spirytusowych jest dzia∏al-
noÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.3)) i wy-
maga uzyskania wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci w za-
kresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,
zwanego dalej „rejestrem”.

2. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wyrobu na-
pojów spirytusowych obejmuje równie˝ rozlew wyro-
bionych napojów spirytusowych.

Art. 4. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów
spirytusowych jest obowiàzany:

1) wdro˝yç system wewn´trznej kontroli wyrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych obejmujàcy
w szczególnoÊci okreÊlenie:
a) cz´stotliwoÊci i sposobu pobierania próbek do

badaƒ jakoÊciowych,
b) metody badaƒ jakoÊciowych,
c) sposobu post´powania z napojami spirytuso-

wymi nieodpowiadajàcymi wymaganiom jako-
Êciowym;

2) dysponowaç planem zak∏adu obejmujàcym
w szczególnoÊci pomieszczenia produkcyjne, ma-
gazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów

gotowych,
c) stanowisk pracy;

3) wyznaczyç osob´ odpowiedzialnà za kontrol´ jako-
Êci napojów spirytusowych.
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USTAWA

z dnia 18 paêdziernika 2006 r. 

o wyrobie napojów spirytusowych 
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytusowych1) 2)

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wykonujà postanowienia: 

1) rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja
1989 r. ustanawiajàcego ogólne zasady definicji, opisu
i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160
z 12.06.1989, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59, z póên. zm.), 

2) rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 1014/90 z dnia
24 kwietnia 1990 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe prze-
pisy wykonawcze dla definicji, opisu i prezentacji napo-
jów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 105 z 25.04.1990,
str. 9, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 10, str. 64, z póên. zm.). 

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej.

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

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121 i Nr 171,
poz. 1225.



2. Obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne
przeznaczone do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytu-
sowych powinny spe∏niaç wymagania okreÊlone
w odr´bnych przepisach, w szczególnoÊci o ochronie
przeciwpo˝arowej i sanitarnych oraz wynikajàce
z przepisów dotyczàcych ochrony Êrodowiska.

3. Dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wyrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych mo˝e wykonywaç
przedsi´biorca:

1) posiadajàcy tytu∏ prawny do obiektów budowla-
nych, w których ma byç wykonywana taka dzia∏al-
noÊç;

2) niekarany za przest´pstwa przeciwko mieniu, wia-
rygodnoÊci dokumentów, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub za przest´pstwo skarbowe,
a w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà
prawnà — którego cz∏onek zarzàdu nie by∏ karany
za te przest´pstwa.

Art. 5. Organem prowadzàcym rejestr jest minister
w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „mi-
nistrem”. 

Art. 6. 1. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu
w rejestrze dokonuje si´ na pisemny wniosek przed-
si´biorcy. 

2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera nast´pujàce
dane:

1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres albo
miejsce zamieszkania i adres;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo Ewidencji
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), je˝eli przed-
si´biorca taki numer posiada;

4) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, która b´dzie wykonywana;

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej;

6) oÊwiadczenie, ˝e w dniu z∏o˝enia wniosku:

a) przedsi´biorca posiada aktualne zaÊwiadczenia: 

— o braku zaleg∏oÊci z tytu∏u c∏a i podatków sta-
nowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa, sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne, 

— o niekaralnoÊci za przest´pstwa, o których
mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 

— komendanta powiatowego Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej oraz paƒstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego stwierdzajàce, ˝e
obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne
przeznaczone do wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej obj´tej wnioskiem spe∏niajà
wymagania okreÊlone w przepisach o ochro-
nie przeciwpo˝arowej i sanitarnych,

b) przedsi´biorca posiada dokumenty wydane
przez w∏aÊciwe organy ochrony Êrodowiska po-
twierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ wynikajàcych
z przepisów dotyczàcych ochrony Êrodowiska,

c) wobec przedsi´biorcy nie jest prowadzone po-
st´powanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upa-
d∏oÊciowe, z wyjàtkiem post´powania upad∏o-
Êciowego z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu.

3. Wniosek o zmian´ wpisu w rejestrze zawiera fir-
m´ przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres albo miejsce
zamieszkania i adres oraz wskazanie zakresu, w jakim
dane zawarte w rejestrze powinny ulec zmianie, przy
czym, je˝eli zmiana dotyczy okreÊlenia rodzaju i zakre-
su dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem lub okre-
Êlenia miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, wniosek ten powinien zawieraç równie˝
oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej tre-
Êci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku sà kompletne i zgodne
z prawdà;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych, okreÊlone
w ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o wyrobie
napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochro-
nie oznaczeƒ geograficznych napojów spirytuso-
wych.”.

Art. 7. 1. Do rejestru wpisuje si´ dane, o których
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1—5, oraz dat´ dokonania
wpisu.

2. Rejestr jest prowadzony w formie papierowej.
Rejestr mo˝e byç równie˝ prowadzony w systemie in-
formatycznym.

3. Rejestr jest jawny.

4. Minister wydaje z urz´du zaÊwiadczenie o doko-
naniu wpisu do rejestru lub zaÊwiadczenie o zmianie
wpisu w rejestrze.

Art. 8. 1. Minister wydaje decyzj´ o zakazie wyko-
nywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci w zakresie
wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przy-
padkach okreÊlonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz w przy-
padku cofni´cia przez w∏aÊciwego dla podatnika na-
czelnika urz´du celnego zezwolenia na prowadzenie
sk∏adu podatkowego.

2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 1, sta∏a si´ ostateczna, minister z urz´du wykre-
Êla wpis przedsi´biorcy w rejestrze.

Art. 9. Przedsi´biorca w przypadku zakoƒczenia al-
bo zawieszenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
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wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest obo-
wiàzany zawiadomiç o tym ministra w terminie 14 dni
od dnia zakoƒczenia albo zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
dotyczàcych podejmowania, wykonywania i zakoƒcze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

Art. 11. Do obrotu mogà byç wprowadzane napo-
je spirytusowe: 

1) spe∏niajàce wymagania w zakresie definicji, opi-
su i prezentacji oraz sposobu produkcji napojów
spirytusowych okreÊlone w rozporzàdzeniu
nr 1576/89 oraz rozporzàdzeniu nr 1014/90;

2) wyprodukowane i dopuszczone do obrotu na tery-
torium paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, które nie sà paƒstwami cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej, w zakresie, w jakim korzystajà ze
swobody przep∏ywu towarów na podstawie umów
zawartych ze Wspólnotà Europejskà;

3) wyprodukowane i dopuszczone do obrotu w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
których nazwy chronione jako oznaczenia geogra-
ficzne lub tradycyjnie u˝ywane w tym paƒstwie
cz∏onkowskim sà identyczne lub podobne do nazw
wpisanych na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ
geograficznych napojów spirytusowych.

Art. 12. 1. Napoje spirytusowe w zakresie spe∏nia-
nia wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 1576/89
oraz w rozporzàdzeniu nr 1014/90, podlegajà urz´do-
wej kontroli przeprowadzanej przez organy Inspekcji
JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych na
podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci
handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225).

2. Minister okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, me-
tody analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolnicze-
go oraz metody pobierania próbek do celów urz´do-
wej kontroli pod wzgl´dem jakoÊci handlowej, bioràc
pod uwag´ w∏aÊciwà jakoÊç napojów spirytusowych.

Rozdzia∏ 3

Krajowa lista chronionych oznaczeƒ geograficznych
napojów spirytusowych

Art. 13. 1. Oznaczeniem geograficznym napoju spi-
rytusowego jest nazwa odnoszàca si´ do nazwy miej-
sca, miejscowoÊci, regionu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub, w wyjàtkowych przypadkach, do
ca∏ego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która
identyfikuje napój spirytusowy jako pochodzàcy z te-
go miejsca, miejscowoÊci, regionu lub terytorium.

2. Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego
wpisuje si´ na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ

geograficznych napojów spirytusowych, zwanà dalej
„listà”, je˝eli:

1) napój spirytusowy swoje w∏aÊciwoÊci i cechy cha-
rakterystyczne, zwiàzane z oddzia∏ywaniem czyn-
ników naturalnych lub ludzkich, zawdzi´cza po-
chodzeniu z miejsca, miejscowoÊci, regionu lub te-
rytorium, do którego nawiàzuje jego nazwa;

2) wszystkie etapy produkcji, w trakcie których napój
spirytusowy uzyskuje swoje cechy charaktery-
styczne i ostateczne w∏aÊciwoÊci, odbywajà si´
w miejscu, miejscowoÊci, regionie lub na teryto-
rium, do którego nawiàzuje jego nazwa.

3. Za oznaczenie geograficzne napoju spirytuso-
wego uznaje si´ równie˝ nazw´ o charakterze geogra-
ficznym nieodpowiadajàcà dos∏ownie miejscu, miej-
scowoÊci, regionowi lub terytorium, z którego pocho-
dzi napój spirytusowy lub inne okreÊlenie u˝ywane
tradycyjnie, je˝eli jest ono stosowane do napojów spi-
rytusowych pochodzàcych z danego miejsca, miejsco-
woÊci, regionu lub terytorium.

Art. 14. 1. Wpis na list´ oznaczenia geograficznego
napoju spirytusowego, którego u˝ywanie narusza∏oby
prawa ze znaku towarowego mo˝e nastàpiç, je˝eli
uprawniony do znaku towarowego zrzeknie si´ swoje-
go prawa. 

2. Zrzeczenie si´ prawa ochronnego na znak towa-
rowy nie jest wymagane, je˝eli zg∏oszenie oznaczenia
geograficznego napoju spirytusowego na list´ zosta∏o
dokonane w uzgodnieniu z uprawnionym do znaku to-
warowego i obejmuje go jako osob´, która tej nazwy
mo˝e u˝ywaç, a utrzymanie w mocy tego prawa nie
ograniczy nadmiernie mo˝liwoÊci u˝ywania oznacze-
nia geograficznego napoju spirytusowego przez in-
nych uprawnionych. 

3. Przy ocenie, czy ochrona znaku towarowego nie
ograniczy nadmiernie mo˝liwoÊci u˝ywania oznacze-
nia geograficznego napoju spirytusowego przez in-
nych uprawnionych, bierze si´ w szczególnoÊci pod
uwag´ mo˝liwoÊci u˝ywania tego oznaczenia w in-
nych formach ni˝ to przedstawia znak towarowy. 

Art. 15. Z wnioskiem o wpis oznaczenia geogra-
ficznego napoju spirytusowego na list´, zwanym dalej
„wnioskiem o wpis”, mo˝e wystàpiç osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposia-
dajàca osobowoÊci prawnej, prowadzàca dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wyrobu napojów spirytuso-
wych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub or-
ganizacja zrzeszajàca podmioty prowadzàce dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie wyrobu napojów spiry-
tusowych, zwana dalej „wnioskodawcà”.

Art. 16. 1. Wniosek o wpis mo˝e dotyczyç tylko
jednego oznaczenia geograficznego napoju spirytuso-
wego. Wniosek o wpis sporzàdza si´ w j´zyku polskim
pismem drukowanym w czarnym kolorze.

2. Wniosek o wpis sk∏ada si´ na piÊmie w formie
papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na elektro-
nicznym noÊniku informacji.
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Art. 17. 1. Wniosek o wpis zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres
albo nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie:

a) osoby dzia∏ajàcej w imieniu wnioskodawcy,

b) adresu do korespondencji osoby dzia∏ajàcej
w imieniu wnioskodawcy;

3) opis napoju spirytusowego zawierajàcy: 

a) nazw´ napoju spirytusowego,

b) oÊmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury (CN),

c) informacje dotyczàce w∏aÊciwoÊci i cech charak-
terystycznych napoju spirytusowego, w szcze-
gólnoÊci informacje dotyczàce:

— smaku,

— zapachu,

— barwy,

— parametrów fizykochemicznych,

— zawartoÊci alkoholu,

d) dok∏adne okreÊlenie granic obszaru, do którego
odnosi si´ oznaczenie geograficzne napoju spi-
rytusowego,

e) okreÊlenie szczególnych w∏aÊciwoÊci lub cech
charakterystycznych napoju spirytusowego, do
którego odnosi si´ oznaczenie geograficzne na-
poju spirytusowego,

f) metod´ produkcji napoju spirytusowego,

g) streszczenie informacji zawartych w lit. a—f,
obejmujàce nie wi´cej ni˝ 5 stron,

h) wykaz dokumentów do∏àczonych do wniosku
o wpis.

2. Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest jawny.

Art. 18. Je˝eli dokumenty do∏àczone do wniosku
o wpis zosta∏y sporzàdzone w j´zyku obcym, do wnio-
sku o wpis do∏àcza si´ tak˝e ich t∏umaczenie na j´zyk
polski sporzàdzone przez t∏umacza przysi´g∏ego.

Art. 19. 1. Je˝eli do wniosku o wpis do∏àczone sà
mapy, to powinny:

1) byç sporzàdzone w formacie A4 (210 x 297 mm);

2) byç przedstawione w formie umo˝liwiajàcej bez-
poÊrednià reprodukcj´;

3) zawieraç oznaczenie skali, w jakiej zosta∏y sporzà-
dzone.

2. Mapy nie powinny zawieraç oznaczeƒ odnoszà-
cych si´ do pionowego ukszta∏towania terenu, chyba
˝e jest to konieczne do wskazania jego granic.

Art. 20. Wnioski o wpis sk∏ada si´ do ministra.

Art. 21. 1. Minister sprawdza wniosek o wpis pod
wzgl´dem spe∏nienia wymogów formalnych w termi-
nie 30 dni od dnia wp∏yni´cia tego wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e wniosek o wpis
nie spe∏nia wymogów formalnych, minister wzywa
wnioskodawc´ do usuni´cia braków w wyznaczonym
terminie, nie krótszym ni˝ 30 dni.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ do wniosku o wpis po
usuni´ciu braków.

4. W przypadku nieusuni´cia braków w wyznaczo-
nym terminie minister pozostawia wniosek bez rozpo-
znania.

Art. 22. Minister mo˝e wezwaç wnioskodawc´ do
wprowadzenia poprawek do wniosku o wpis w celu
usuni´cia oczywistych omy∏ek i b∏´dów j´zykowych
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po-
prawki te nie mogà mieç wp∏ywu na merytorycznà za-
wartoÊç wniosku. 

Art. 23. 1. Minister prowadzi ewidencj´ wniosków
o wpis, zwanà dalej „ewidencjà”. 

2. Do ewidencji wpisuje si´: 

1) dat´ i godzin´ wp∏yni´cia wniosku o wpis do mini-
stra;

2) zg∏oszone oznaczenie geograficzne napoju spiry-
tusowego;

3) imi´ i nazwisko albo nazw´ wnioskodawcy. 

3. Ewidencja jest jawna.

Art. 24. O kolejnoÊci rozpatrywania wniosków
o wpis decydujà data i godzina wp∏yni´cia wniosku
o wpis. 

Art. 25. 1. Minister, w terminie 30 dni od dnia wpi-
sania do ewidencji danych, o których mowa w art. 23
ust. 2:

1) powiadamia o tym wnioskodawc´;

2) og∏asza w dzienniku urz´dowym ministra oraz na
stronach internetowych urz´du obs∏ugujàcego mi-
nistra informacj´ o wp∏yni´ciu wniosku o wpis,
podajàc:

a) dat´ wp∏yni´cia wniosku,

b) streszczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 1
pkt 3 lit. g;

3) zwraca si´ z wnioskiem do organizacji reprezentu-
jàcych podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie wyrobu napojów spirytusowych
o wyra˝enie opinii o spe∏nianiu wymagaƒ okreÊlo-
nych w art. 13 i 14.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, organiza-
cje reprezentujàce podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wyrobu napojów spirytuso-

Dziennik Ustaw Nr 208 — 10424 — Poz. 1539



wych przekazujà w terminie 60 dni od dnia otrzymania
wniosku ministra o wyra˝enie opinii.

Art. 26. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub organizacja reprezentu-
jàca podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie wyrobu napojów spirytusowych lub wyro-
bu alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, której
interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy post´-
powanie w sprawie wpisu oznaczenia geograficznego
napoju spirytusowego na list´, mo˝e z∏o˝yç do mini-
stra zastrze˝enie do wniosku o wpis w terminie 60 dni
od dnia og∏oszenia w dzienniku urz´dowym ministra
informacji o wp∏yni´ciu tego wniosku.

2. Zastrze˝enie zawiera:

1) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres
albo nazw´, siedzib´ i adres wnoszàcego zastrze-
˝enie;

2) wskazanie uzasadnionego interesu gospodarcze-
go lub prawnego wnoszàcego zastrze˝enie. 

3. Dat´ i godzin´ wp∏yni´cia zastrze˝enia do mini-
stra wpisuje si´ do ewidencji.

4. Do zastrze˝enia stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22 i art. 24.

Art. 27. Minister, w przypadku niewniesienia za-
strze˝enia albo wniesienia nieuzasadnionego zastrze-
˝enia do wniosku o wpis, bioràc pod uwag´ wymaga-
nia okreÊlone w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz
opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3:

1) wydaje decyzj´ o wpisie oznaczenia geograficzne-
go napoju spirytusowego na list´ po stwierdzeniu
spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w art. 13, art. 14
i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo

2) wydaje decyzj´ o odmowie wpisu oznaczenia geo-
graficznego napoju spirytusowego na list´.

Art. 28. Minister, w przypadku wniesienia uzasad-
nionego zastrze˝enia do wniosku o wpis, bioràc pod
uwag´ wymagania okreÊlone w art. 13, art. 14, art. 17
ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, wzywa wnioskodawc´ do
z∏o˝enia w wyznaczonym terminie wniosku o wpis
uzgodnionego z wnoszàcym zastrze˝enie.

Art. 29. W przypadku:

1) z∏o˝enia wniosku o wpis, o którym mowa w art. 28,
minister bioràc pod uwag´ wymagania okreÊlone
w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2
pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3:

a) wydaje decyzj´ o wpisie oznaczenia geogra-
ficznego napoju spirytusowego na list´ po
stwierdzeniu spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo 

b) wydaje decyzj´ o odmowie wpisu oznaczenia
geograficznego napoju spirytusowego na list´;

2) niez∏o˝enia wniosku o wpis, o którym mowa
w art. 28, minister, bioràc pod uwag´ wymagania
okreÊlone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3
i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3:

a) wydaje decyzj´ o wpisie oznaczenia geograficz-
nego napoju spirytusowego na list´ po stwier-
dzeniu spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo

b) wydaje decyzj´ o odmowie wpisu oznaczenia
geograficznego napoju spirytusowego na list´.

Art. 30. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadajàca uzasadniony in-
teres gospodarczy lub prawny, lub organizacja zrze-
szajàca podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie wyrobu napoju spirytusowego, którego
oznaczenie zosta∏o wpisane na list´, mo˝e z∏o˝yç
wniosek o zmian´ opisu napoju spirytusowego,
w szczególnoÊci w celu uwzgl´dnienia rozwoju nauki
i techniki w zakresie produkcji napojów spirytusowych
lub ponownego okreÊlenia granic obszaru, do którego
nawiàzuje oznaczenie geograficzne napoju spirytuso-
wego.

2. Do wniosku o zmian´ opisu napoju spirytuso-
wego, który dotyczy nazwy wpisanej na list´ stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 13—29. 

Art. 31. 1. List´ prowadzi minister. 

2. Lista jest jawna.

Art. 32. Minister okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wniosku o wpis,

2) wzór wniosku o zmian´ opisu napoju spirytusowe-
go, o którym mowa w art. 30 ust. 1

— majàc na wzgl´dzie wymagania w zakresie ochro-
ny napojów spirytusowych z oznaczeniami geogra-
ficznymi odnoszàcymi si´ do terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 33. Oznaczenie geograficzne napoju spirytu-
sowego wpisane na list´ podlega ochronie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wpisu na list´.

Art. 34. 1. Op∏at´ pobiera si´ za dokonanie oceny:

1) wniosku o wpis, z wy∏àczeniem wniosków, o któ-
rych mowa w art. 28;

2) zastrze˝enia do wniosku o wpis;

3) wniosku o zmian´ opisu napoju spirytusowego,
o którym mowa w art. 30 ust. 1.
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2. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

3. Op∏at´ wnosi si´ na rachunek bankowy urz´du
obs∏ugujàcego ministra. 

4. Dowód wniesienia op∏aty do∏àcza si´ do wnio-
sku o wpis, zastrze˝enia do wniosku o wpis oraz wnio-
sku o zmian´ opisu napoju spirytusowego, o którym
mowa w art. 30 ust. 1.

Art. 35. Minister w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏at za czynnoÊci,
o których mowa w art. 34 ust. 1, majàc na wzgl´dzie
nak∏ad kosztów zwiàzanych z podejmowaniem czyn-
noÊci przy rozpatrywaniu wniosków o wpis, zastrze˝eƒ
do wniosków o wpis oraz wniosków o zmian´ opisu
napoju spirytusowego wpisanego na list´.

Art. 36. 1. Minister, na wniosek podmiotu, który
w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu napojów spirytusowych stosuje
oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpi-
sane na list´, zg∏asza do Komisji Europejskiej to ozna-
czenie celem obj´cia go ochronà zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia nr 1576/89.

2. Minister, przed zg∏oszeniem, o którym mowa
w ust. 1, zwraca si´ do organizacji reprezentujàcych
interesy podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie wyrobu napojów spirytusowych
o wyra˝enie, w terminie 60 dni, opinii w zakresie za-
sadnoÊci wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 37. 1. Napoje spirytusowe z oznaczeniami
geograficznymi odnoszàcymi si´ do terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej wyrabia si´ zgodnie ze sposo-
bem produkcji, warunkami technologicznymi lub pa-
rametrami jakoÊciowymi, okreÊlonymi dla nich
w ustawie, przepisach wydanych na podstawie art. 38
ust. 2 oraz w rozporzàdzeniu nr 1576/89 i rozporzàdze-
niu nr 1014/90.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczà
w szczególnoÊci w∏aÊciwych dla poszczególnych na-
pojów spirytusowych surowców u˝ywanych do pro-
dukcji napojów spirytusowych, zawartoÊci alkoholu,
cukru, Êrodków aromatycznych lub barwników oraz
warunków dojrzewania lub le˝akowania, a tak˝e ob-
szaru, na którym sà one wyrabiane.

Art. 38. 1. Polska Wódka/Polish Vodka to wódka
otrzymana z zacieru zbó˝ lub ziemniaków uprawia-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podda-
nego procesowi fermentacji, destylacji i rektyfikacji do
mocy co najmniej 96,0 % obj´toÊci, a nast´pnie roz-
cieƒczonego wodà, wyprodukowana i butelkowana na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) nie zawiera Êrodków aromatycznych, ani barwni-
ków, a maksymalny poziom cukru nie mo˝e prze-
kraczaç 1 grama na litr czystego alkoholu i maksy-
malny poziom alkoholu metylowego nie mo˝e
przekraczaç 20 gramów na hektolitr czystego alko-
holu albo

2) zawiera naturalne Êrodki aromatyczne, lub
w szczególnych przypadkach barwniki, a maksy-
malny poziom cukru nie mo˝e przekraczaç 100 gra-
mów na litr czystego alkoholu i maksymalny po-
ziom alkoholu metylowego nie mo˝e przekraczaç
200 gramów na hektolitr czystego alkoholu; wódka
ta mo˝e byç dojrzewana lub le˝akowana w celu
nadania jej szczególnych w∏aÊciwoÊci organolep-
tycznych.

2. Minister okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
magania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami
geograficznymi odnoszàcymi si´ do terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, innymi ni˝ „Polska Wódka/Po-
lish Vodka”, które zosta∏y obj´te ochronà na podsta-
wie rozporzàdzenia nr 1576/89, majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie odpowiedniego sposobu produkcji, odpo-
wiednich parametrów jakoÊciowych oraz warunków
technologicznych dla poszczególnych napojów spiry-
tusowych, a tak˝e obszar, na którym mogà byç wyra-
biane te napoje.

Art. 39. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednost-
ka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej,
prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wy-
robu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, która w zwiàzku z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu napojów
spirytusowych stosuje oznaczenie geograficzne napo-
ju spirytusowego wpisane na list´, jest obowiàzana
wdro˝yç system wewn´trznej kontroli, o którym mo-
wa w art. 4 ust. 1 pkt 1, zapewniajàcy spe∏nianie wa-
runków okreÊlonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c—f,
w terminie 60 dni od dnia wpisu oznaczenia geogra-
ficznego napoju spirytusowego na list´.

Art. 40. Oznaczenia geograficzne wpisane na list´
oraz chronione na podstawie rozporzàdzenia
nr 1576/89 nie mogà byç u˝ywane w obrocie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli napoje spirytu-
sowe, których one dotyczà, nie spe∏niajà warunków
b´dàcych podstawà ochrony:

1) równie˝ w przypadku, gdy takie u˝ycie nie ma na
celu wskazywania pochodzenia geograficznego
napojów spirytusowych oraz gdy rzeczywiste
miejsce wytworzenia napojów spirytusowych jest
wskazane;

2) równie˝ przy u˝yciu wyra˝eƒ „w stylu”, „rodzaju”,
„przy u˝yciu metody”, „tak jak produkowane w”,
„imitacja”, „odmiana” lub „podobne”;

3) w oryginalnym brzmieniu albo w t∏umaczeniu;

4) z innym mylàcym lub fa∏szywym odniesieniem do
miejsca pochodzenia, w∏aÊciwoÊci lub podstawo-
wych cech napoju spirytusowego na opakowaniu
wewn´trznym lub zewn´trznym, w materiale re-
klamowym lub dokumentach odnoszàcych si´ do
danego napoju;

5) w zakresie innych praktyk mogàcych wprowadziç
w b∏àd co do prawdziwego pochodzenia napoju
spirytusowego.
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Rozdzia∏ 4

Przepisy karne

Art. 41. 1. Kto, nie b´dàc uprawnionym do u˝ywa-
nia oznaczenia geograficznego wpisanego na list´,
wprowadza do obrotu napoje spirytusowe oznaczone
takim oznaczeniem,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega kto u˝ywa w obrocie
oznaczenia geograficznego wpisanego na list´ z naru-
szeniem warunków zawartych w opisie napoju spirytu-
sowego, którego oznaczenie zosta∏o wpisane na list´.

3. Tej samej karze podlega kto czyni przygotowa-
nia do przest´pstwa okreÊlonego w ust. 1 lub 2.

4. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏niania prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 lub 2 sta∏e êród∏o do-
chodu albo je˝eli dopuÊci∏ si´ przest´pstwa okreÊlone-
go w ust. 1—3 w stosunku do napojów spirytusowych
o znacznej wartoÊci, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´-
cy do lat 5.

Art. 42. 1. Kto wyrabia napoje spirytusowe nie-
zgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technolo-
gicznymi, lub parametrami jakoÊciowymi, okreÊlony-
mi dla nich w ustawie, przepisach wydanych na pod-
stawie art. 38 ust. 2, lub art. 1—4 rozporzàdzenia
nr 1576/89, lub art. 1—7 rozporzàdzenia nr 1014/90 lub
wprowadza tak wytworzone napoje do obrotu, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega kto czyni przygotowa-
nia do przest´pstwa okreÊlonego w ust. 1.

3. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏niania prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu
albo je˝eli dopuÊci∏ si´ przest´pstwa okreÊlonego
w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych
o znacznej wartoÊci, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´-
cy do lat 5.

Art. 43. 1. Kto oznacza napoje spirytusowe nie-
zgodnie z wymaganiami w zakresie ich definicji lub
opisu, lub prezentacji, okreÊlonymi w art. 5—9 rozpo-
rzàdzenia nr 1576/89 lub wprowadza tak oznaczone
napoje do obrotu, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega kto czyni przygotowa-
nia do przest´pstwa okreÊlonego w ust. 1.

3. Je˝eli sprawca uczyni∏ sobie z pope∏niania prze-
st´pstwa okreÊlonego w ust. 1 sta∏e êród∏o dochodu
albo je˝eli dopuÊci∏ si´ przest´pstwa okreÊlonego

w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych
o znacznej wartoÊci, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´-
cy do lat 5.

Art. 44. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru
wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do roku.

2. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego w ust. 1
w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej
wartoÊci,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 45. W przypadkach okreÊlonych w art. 41—44
sàd mo˝e orzec przepadek rzeczy stanowiàcej przed-
miot przest´pstwa albo s∏u˝àcych lub przeznaczonych
do jego pope∏nienia, choçby nie by∏y w∏asnoÊcià
sprawcy. 

Rozdzia∏ 5

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 46. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 132 w ust. 1:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) zarejestrowanego oznaczenia geograficz-

nego lub nazwy pochodzenia produktu rol-
nego lub Êrodka spo˝ywczego, o których
mowa w rozporzàdzeniu Rady (WE)
nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w spra-
wie ochrony oznaczeƒ geograficznych
i nazw pochodzenia produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. UE L 93
z 31.03.2006 r., str. 12);”,

b) po pkt 11 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) zarejestrowanego oznaczenia geograficz-

nego napoju spirytusowego, o którym mo-
wa w rozporzàdzeniu Rady (EWG)
nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustana-
wiajàcym ogólne zasady definicji, opisu
i prezentacji napojów spirytusowych
(Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 3, t. 9, str. 59, z póên. zm.)
oraz oznaczenia geograficznego wpisanego
na krajowà list´ chronionych oznaczeƒ
geograficznych napojów spirytusowych na
podstawie ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeƒ geo-
graficznych napojów spirytusowych (Dz. U.
Nr 208, poz. 1539);”;
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2) w art. 174 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ilekroç w przepisach niniejszego dzia∏u jest

mowa o towarach, nie dotyczy to us∏ug, pro-
duktów rolnych przeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi wymienionych w za∏àczniku I do
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europej-
skà, produktów rolnych i Êrodków spo˝yw-
czych wymienionych w za∏àcznikach do rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 mar-
ca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeƒ geogra-
ficznych i nazw pochodzenia produktów rol-
nych i Êrodków spo˝ywczych oraz napojów
spirytusowych, których oznaczenia geograficz-
ne podlegajà wpisowi na krajowà list´ chronio-
nych oznaczeƒ geograficznych napojów spiry-
tusowych na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 12.”;

3) w art. 178 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-

padku gdy oznaczenie geograficzne zosta∏o za-
rejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4,
lub zosta∏o wpisane na krajowà list´ chronio-
nych oznaczeƒ geograficznych napojów spiry-
tusowych na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 132 ust. 1 pkt 12.”.

Art. 47. Rejestr dzia∏alnoÊci w zakresie wyrobu lub
rozlewu napojów spirytusowych prowadzony na pod-

stawie ustawy, o której mowa w art. 49, staje si´ reje-
strem w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 48. 1. Przedsi´biorca wpisany do rejestru na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 49, przedk∏a-
da ministrowi: 
1) oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6

lit. a tiret drugie oraz lit. c,
2) informacj´ o zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej 
— w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

2. W przypadku nieprzed∏o˝enia przez przedsi´-
biorc´ oÊwiadczenia i informacji w terminie okreÊlo-
nym w ust. 1 minister wydaje decyzj´ o zakazie wyko-
nywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci w zakresie
wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa
w ust. 2, sta∏a si´ ostateczna, minister z urz´du wykre-
Êla wpis przedsi´biorcy w rejestrze.

Art. 49. Traci moc ustawa z dnia 13 wrzeÊnia
2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166,
poz. 1362, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 171, poz. 1225).

Art. 50. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz niektórych innych ustaw1) 2)

Art. 1. 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.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 ust. 2—4a otrzymujà brzmienie:

„2. Zadaniem Centralnej Informacji jest:

1) prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz
elektronicznego katalogu dokumentów spó-
∏ek, zwanego dalej „katalogiem”,

2) udzielanie informacji z Rejestru oraz prze-
chowywanie i udost´pnianie kopii dokumen-
tów z katalogu, 

3) utworzenie i eksploatacja po∏àczeƒ Rejestru
i katalogu w systemie informatycznym.

3. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciàgi
i zaÊwiadczenia oraz udziela informacji z Reje-
stru, które majà moc dokumentów urz´do-
wych, je˝eli zosta∏y wydane w formie papiero-
wej. 

3a. Centralna Informacja wydaje z katalogu, drogà
elektronicznà, kopie dokumentów, które sà po-
Êwiadczane za zgodnoÊç z dokumentami znaj-
dujàcymi si´ w aktach rejestrowych podmiotu. 

4. Centralna Informacja pobiera op∏aty za udzie-
lanie informacji, wydawanie odpisów, wycià-

————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ nast´pujàce ustawy: ustaw´

z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywil-
nego, ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci,
ustaw´ z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora
Sàdowego i Gospodarczego oraz ustaw´ z dnia 15 wrze-
Ênia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych.

2) Zmiany wymienionych ustaw wynikajà z implementacji
Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 9 marca 1968 r. w spra-
wie koordynacji gwarancji, jakie sà wymagane w Paƒ-
stwach Cz∏onkowskich od spó∏ek w rozumieniu art. 58
akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowa˝no-
Êci w ca∏ej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony intere-
sów zarówno wspólników, jak i osób trzecich
(68/151/EWG), zmienionej dyrektywà 2003/58/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r.

3) 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, 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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 62,
poz. 551 i Nr 86, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077.
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