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USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2007 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej1)

Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach
morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z póên. zm.2)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmie-

niu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy Rady 1999/35/WE
z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu
obowiàzkowych przeglàdów dla bezpiecznej, re-
gularnej ˝eglugi promów typu ro-ro i szybkich
statków pasa˝erskich (Dz. Urz. WE L 138
z 01.06.1999, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 296,
z póên. zm.).”;

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

„Art. 3a. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o szybkim
statku pasa˝erskim nale˝y przez to ro-
zumieç statek okreÊlony w prawidle 1
rozdzia∏u X Konwencji SOLAS, prze-
wo˝àcy wi´cej ni˝ 12 pasa˝erów; szyb-
kim statkiem pasa˝erskim nie jest
uprawiajàcy pasa˝erskà ˝eglug´ krajo-
wà statek pasa˝erski klasy B, C lub D,
którego wypornoÊç na projektowej
wodnicy p∏ywania jest mniejsza od
500 m3, a maksymalna pr´dkoÊç jest
ni˝sza ni˝ 20 w´z∏ów.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o promie
pasa˝erskim typu ro-ro, nale˝y przez to
rozumieç prom pasa˝erski typu ro-ro,
o którym mowa w art. 5 pkt 1a ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒ-
stwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99,
poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732
i Nr 176, poz. 1238).”;

3) w art. 2 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Izby morskie rozpatrujà równie˝ sprawy wy-
padków morskich promów pasa˝erskich typu
ro-ro oraz szybkich statków pasa˝erskich, je-
˝eli wypadek nastàpi∏ na obszarze innym ni˝
polskie wody wewn´trzne lub polskie morze
terytorialne, w przypadku gdy ostatnim por-
tem zawini´cia statku by∏ port Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;

4) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. W przypadku wszcz´cia post´powania
z urz´du, w post´powaniu mogà uczest-
niczyç przedstawiciele istotnie zaintere-
sowanych paƒstw, o których mowa
w art. 24a, je˝eli w wypadku uczestni-
czy∏ prom pasa˝erski typu ro-ro lub
szybki statek pasa˝erski.”;

5) po art. 24 dodaje art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Za istotnie zainteresowane wypad-
kiem morskim promu pasa˝erskiego
typu ro-ro lub szybkiego statku pasa-
˝erskiego uznaje si´ paƒstwo cz∏on-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 1 grud-

nia 1961 r. o izbach morskich, ustaw´ z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia 26 paêdzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu
alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich, ustaw´ z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia
16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1995 r. — Prawo
∏owieckie, ustaw´ z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r.
— Prawo o ruchu drogowym, ustaw´ z dnia 30 lipca 1997 r.
o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej
„Poczta Polska”, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych, ustaw´ z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych, ustaw´ z dnia 9 li-
stopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim, ustaw´ z dnia
21 grudnia 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 substan-
cjach i preparatach chemicznych, ustaw´ z dnia 30 mar-
ca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych, ustaw´
z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ustaw´ z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawa-
nia nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowa-
nych, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Êrodowiska, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o mia-
rach, ustaw´ z dnia 7 czerwca 2001 r. o leÊnym materiale
rozmno˝eniowym, ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz da-
nych, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie dro-
gowym, ustaw´ z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich ra-
dach zak∏adowych, ustaw´ z dnia 10 maja 2002 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wyko-
nywania niektórych dzia∏alnoÊci, ustaw´ z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego, ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustaw´
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw´
z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, ustaw´ z dnia
31 marca 2004 r. o przewozie kolejà towarów niebezpiecz-
nych, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycz-
nych oraz ustaw´ z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkol-
nictwie wy˝szym.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35,
poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 62,
poz. 575.



kowskie Unii Europejskiej lub paƒ-
stwo cz∏onkowskie Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron´ umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym:

1) bandery statku obj´tego docho-
dzeniem,

2) na którego morzu terytorialnym
dosz∏o do wypadku, 

3) którego stan Êrodowiska natural-
nego, tak˝e w obszarach, nad któ-
rymi paƒstwo to sprawuje jurys-
dykcj´, dozna∏ szkody lub by∏ za-
gro˝ony w wyniku wypadku mor-
skiego, 

4) które, tak˝e w odniesieniu do
sztucznych wysp, konstrukcji i urzà-
dzeƒ, nad którymi paƒstwo to spra-
wuje jurysdykcj´, dozna∏o szkody
lub by∏o zagro˝one szkodà w wyni-
ku wypadku morskiego, 

5) którego obywatele ponieÊli Êmierç
lub doznali powa˝nych obra˝eƒ
w wyniku wypadku morskiego, 

6) dysponujàce istotnymi informacja-
mi, które mogà zostaç wykorzysta-
ne w dochodzeniu.

2. Za istotnie zainteresowane wypadkiem
morskim promu pasa˝erskiego typu
ro-ro lub szybkiego statku pasa˝erskie-
go uznaje si´ tak˝e paƒstwo cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej lub paƒstwo
cz∏onkowskie Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron´ umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym z innych powodów,
ni˝ wymienione w ust. 1, majàce w do-
chodzeniu interes, uznany za istotny
przez izb´ morskà.”;

6) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. W dochodzeniu prowadzonym w spra-
wie wypadku morskiego promu pasa-
˝erskiego typu ro-ro lub szybkiego
statku pasa˝erskiego mogà wziàç
udzia∏ przedstawiciele istotnie zainte-
resowanych paƒstw, o których mowa
w art. 24a. 

2. W uzasadnionych przypadkach izba
morska mo˝e przyznaç paƒstwu istot-
nie zainteresowanemu, o którym mo-
wa w art. 24a, wiodàcà rol´ w prowa-
dzeniu dochodzenia w sprawie wypad-
ku, o którym mowa w ust. 1, lub umo˝-
liwiç prowadzenie odr´bnego docho-
dzenia w sprawie tego wypadku.

3. Za paƒstwo wiodàce w dochodzeniu
w sprawie wypadku, o którym mowa
w ust. 1, uznaje si´ 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, które w uzgod-
nieniu z innymi istotnie zainteresowa-
nymi paƒstwami, o których mowa
w art. 24a, wzi´∏o na siebie odpowie-
dzialnoÊç za jego prowadzenie.”;

7) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 2
ust. 1a, sporzàdza si´ raport z docho-
dzenia w sprawie wypadku morskie-
go. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, po-
winien zawieraç w szczególnoÊci: 

1) omówienie podstawowych faktów
zwiàzanych z wypadkiem, wskazu-
jàce, czy w jego wyniku mia∏a miej-
sce Êmierç cz∏owieka, obra˝enia cia-
∏a lub zanieczyszczenie Êrodowiska,

2) okreÊlenie paƒstwa bandery oraz
oznaczenie w∏aÊciciela lub armato-
ra statku, oraz oznaczenie instytucji
klasyfikacyjnej sprawujàcej nadzór
nad statkiem, 

3) szczegó∏owe wymiary statków,
które bra∏y udzia∏ w wypadku, 

4) dane dotyczàce silników g∏ównych
i pomocniczych statków, które bra-
∏y udzia∏ w wypadku,

5) dane dotyczàce wieku pracowni-
ków, posiadanych przez nich dy-
plomów i Êwiadectw oraz liczb´
stanowisk i sta˝ pracy na danym
stanowisku,

6) opis procedur bezpieczeƒstwa na
statkach, które bra∏y udzia∏ w wy-
padku,

7) szczegó∏owy opis okolicznoÊci,
w jakich wydarzy∏ si´ wypadek, 

8) ustalenie czynników, które stano-
wi∏y przyczyn´ wystàpienia wy-
padku, oraz wnioski zgodnie z wy-
maganiami bazy danych wypad-
ków Europejskiej Agencji Bezpie-
czeƒstwa Morskiego,

9) zalecenia majàce na celu zapobiega-
nie podobnym wypadkom w przy-
sz∏oÊci, o ile jest to mo˝liwe.”;

8) po art. 39 dodaje art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. Po zakoƒczeniu rozprawy, raport z do-
chodzenia dor´cza si´ ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw gospodarki morskiej
oraz publikuje si´ na stronie interneto-
wej izby morskiej. O publikacji raportu
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej powiadamia Europejskà Agen-
cj´ Bezpieczeƒstwa Morskiego.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póên.
zm.3)) w art. 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada obywatelstwo polskie, z tym ˝e wymóg
ten nie dotyczy obywateli paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym;”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 i Nr 115,
poz. 793) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabrania si´ na obszarze kraju reklamy i promocji
napojów alkoholowych, z wyjàtkiem piwa, które-
go reklama i promocja jest dozwolona, pod wa-
runkiem ˝e:

1) nie jest kierowana do ma∏oletnich,

2) nie przedstawia osób ma∏oletnich,

3) nie ∏àczy spo˝ywania alkoholu ze sprawnoÊcià
fizycznà bàdê kierowaniem pojazdami,

4) nie zawiera stwierdzeƒ, ˝e alkohol posiada w∏a-
ÊciwoÊci lecznicze, jest Êrodkiem stymulujà-
cym, uspakajajàcym lub sposobem rozwiàzy-
wania konfliktów osobistych,

5) nie zach´ca do nadmiernego spo˝ycia alkoholu,

6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowane-
go spo˝ycia alkoholu w negatywny sposób,

7) nie podkreÊla wysokiej zawartoÊci alkoholu
w napojach alkoholowych jako cechy wp∏ywa-
jàcej pozytywnie na jakoÊç napoju alkoholowe-
go,

8) nie wywo∏uje skojarzeƒ z:

a) atrakcyjnoÊcià seksualnà,

b) relaksem lub wypoczynkiem,

c) naukà lub pracà,

d) sukcesem zawodowym lub ˝yciowym.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a i 8b
w brzmieniu:

„8a) warunków i ograniczeƒ wprowadzenia do ob-
rotu i stosowania oraz w∏aÊciwoÊci Êrodków
powierzchniowo czynnych i detergentów za-
wierajàcych Êrodki powierzchniowo czynne
okreÊlonych przepisami rozporzàdzenia (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergen-
tów (Dz. Urz. WE L 104 z 08.04.2004, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 48);

8b) przestrzegania obowiàzków wynikajàcych
z rozporzàdzenia (WE) nr 304/2003 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. dotyczàcego wywozu i przywozu nie-
bezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. WE L 63
z 06.03.2003, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 46,
str. 65, z póên. zm.);”;

2) po art. 27 dodaje si´ art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. W razie stwierdzenia niezgodnoÊci
detergentu z przepisami rozporzàdze-
nia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie detergentów, paƒ-
stwowy inspektor sanitarny nakazuje,
w drodze decyzji, wstrzymaç obrót do
czasu usuni´cia niezgodnoÊci. Decy-
zja podlega natychmiastowemu wy-
konaniu.

2. Je˝eli niezgodnoÊç, o której mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç usuni´ta paƒ-
stwowy inspektor sanitarny nakazuje,
w drodze decyzji, wycofanie deter-
gentu z obrotu i stosowania.

3. Z wnioskiem o wydanie decyzji,
o których mowa w ust. 1 i 2, mo˝e
wystàpiç tak˝e wojewódzki inspektor
ochrony Êrodowiska.”;

3) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. W przypadkach wymienionych w art. 27,
27a i 28 paƒstwowi inspektorzy sanitarni
sà uprawnieni do zabezpieczenia po-
mieszczeƒ, Êrodków transportu, maszyn
i innych urzàdzeƒ, Êrodków spo˝yw-
czych, przedmiotów u˝ytku, materia∏ów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z ˝ywnoÊcià, detergentów oraz kosmety-
ków i innych wyrobów mogàcych mieç
wp∏yw na zdrowie ludzi. Do post´powa-
nia zabezpieczajàcego stosuje si´ przepi-
sy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administra-
cji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954,
z póên. zm.5)), je˝eli przepisy szczególne
nie stanowià inaczej.”.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 794.



Art. 5. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach le-
karskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z póên. zm.6)) w art. 61a
dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dokumenty zawierajàce informacje przekazane
w ramach weryfikacji zachowujà wa˝noÊç przez
okres trzech miesi´cy od dnia ich wydania.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108
oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 2b w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Niemieckiej
Republice Demokratycznej, pod warunkiem ˝e
dokument poÊwiadczajàcy formalne kwalifika-
cje farmaceuty uprawnia do wykonywania za-
wodu farmaceuty na terytorium Republiki
Federalnej Niemiec na tych samych zasadach
jak dokument poÊwiadczajàcy tego rodzaju
kwalifikacje wydany przez odpowiednie w∏a-
dze lub organizacje Republiki Federalnej Nie-
miec;”;

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

„2. Je˝eli Naczelna Rada Aptekarska lub okr´go-
we rady aptekarskie posiadajà informacje do-
tyczàce wa˝nego zdarzenia, które wystàpi∏o
przed podj´ciem w Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊci przez farmaceut´ b´dàcego oby-
watelem innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej i które mo˝e mieç wp∏yw na podj´-
cie lub wykonywanie zawodu farmaceuty, in-
formujà o tym zdarzeniu paƒstwo cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej, którego jest obywate-
lem lub z którego przybywa farmaceuta i wy-
st´pujà z wnioskiem o weryfikacj´ tych infor-
macji oraz o zawiadomienie o dzia∏aniach, któ-
re zosta∏y podj´te w zwiàzku z tym zdarze-
niem.”;

3) art. 4g otrzymuje brzmienie:

„Art. 4g. 1. Farmaceuta b´dàcy obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
ma prawo pos∏ugiwaç si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej orygi-
nalnym tytu∏em okreÊlajàcym wy-
kszta∏cenie uzyskanym w innym ni˝
Rzeczpospolita Polska paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej oraz jego
skrótem.

2. Naczelna Izba Aptekarska mo˝e wyma-
gaç, aby tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏ce-
nie uzyskany przez farmaceut´ by∏ u˝y-

wany wraz ze wskazaniem nazwy i sie-
dziby instytucji, która ten tytu∏ przy-
zna∏a.

3. Je˝eli tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie
uzyskany przez farmaceut´ b´dàcego
obywatelem innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej nie jest
to˝samy i mo˝e byç mylony z tytu∏em
zawodowym u˝ywanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, do którego
farmaceuta nie jest uprawniony,
w szczególnoÊci, gdy jego uzyskanie
wymaga na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej dodatkowego wykszta∏ce-
nia, którego farmaceuta b´dàcy oby-
watelem innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej nie posiada,
farmaceuta ten mo˝e pos∏ugiwaç si´
oryginalnym tytu∏em u˝ywanym
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej, którego jest obywatelem lub
z którego przybywa, w j´zyku oryginal-
nym w brzmieniu okreÊlonym przez
Naczelnà Rad´ Aptekarskà.”;

4) w art. 7 w ust. 1 po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmie-
niu:

„9a) udzielanie informacji dotyczàcych zasad wy-
konywania zawodu, zasad etyki zawodowej,
przepisów dotyczàcych ochrony zdrowia
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych;”;

5) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na uchwa∏´ Naczelnej Rady Aptekarskiej, o któ-
rej mowa w ust. 1 oraz art. 4b ust. 1, s∏u˝y zain-
teresowanemu skarga do sàdu administracyj-
nego.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
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———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271
i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165,
poz. 1169 i Nr 171, poz. 1208.



1) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1 w brzmie-
niu:

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

1) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opo-
datkowania majàcego zastosowanie w przy-
padku ∏àczenia, podzia∏ów, wnoszenia akty-
wów i wymiany udzia∏ów, dotyczàcych
spó∏ek ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich
(Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str. 1; Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1,
str. 142),

2) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opo-
datkowania stosowanego w przypadku
spó∏ek dominujàcych i spó∏ek zale˝nych
ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich (Dz. Urz.
UE L 225 z 20.08.1990, str. 6; Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 147),

3) dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerw-
ca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania stosowanego do odsetek
oraz nale˝noÊci licencyjnych mi´dzy powià-
zanymi spó∏kami ró˝nych paƒstw cz∏onkow-
skich (Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003, str. 49;
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1,
str. 380),

4) dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia
22 grudnia 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´
90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania stosowanego w przypadku
spó∏ek dominujàcych i spó∏ek zale˝nych ró˝-
nych Paƒstw Cz∏onkowskich (Dz. Urz. UE L 7
z 13.01.2004, str. 41; Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 09, t. 2, str. 3),

5) dyrektywy Rady 2004/66/WE z dnia
26 kwietnia 2004 r., dostosowujàcej dyrek-

tywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE
i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG,
91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE
i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego
przep∏ywu towarów, swobody Êwiadczenia
us∏ug, rolnictwa, polityki transportowej,
opodatkowania, w nast´pstwie przystàpie-
nia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, ¸o-
twy, Litwy, W´gier, Malty, Polski, S∏owenii
i S∏owacji (Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004,
str. 35),

6) dyrektywy Rady 2004/76/WE z dnia
29 kwietnia 2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´
2003/49/WE w odniesieniu do mo˝liwoÊci
stosowania przez niektóre Paƒstwa Cz∏on-
kowskie okresów przejÊciowych dla sto-
sowania wspólnego systemu opodatkowa-
nia stosowanego do odsetek oraz nale˝-
noÊci licencyjnych mi´dzy powiàzanymi
spó∏kami ró˝nych Paƒstw Cz∏onkowskich
(Dz. Urz. UE L 195 z 02.06.2004, str. 33;
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2,
str. 23),

7) dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lute-
go 2005 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady
90/434/EWG w sprawie wspólnego syste-
mu opodatkowania majàcego zastosowa-
nie w przypadku ∏àczenia, podzia∏ów,
wnoszenia aktywów i wymiany udzia∏ów,
dotyczàcych spó∏ek ró˝nych Paƒstw Cz∏on-
kowskich (Dz. Urz. UE L 058 z 04.03.2005,
str. 19),

8) dyrektywy Rady 2006/98/WE z dnia 20 listo-
pada 2006 r. dostosowujàcej niektóre
dyrektywy w dziedzinie opodatkowania,
w zwiàzku z przystàpieniem Bu∏garii i Ru-
munii (Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006,
str. 129).”;

2) w za∏àcznikach nr 3 i 5 dodaje si´ lp. 26 i 27
w brzmieniu:
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3) w za∏àczniku nr 4 dodaje si´ lp. 26 i 27 w brzmieniu:
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Art. 8. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapo-
bieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U.
z 2006 r. Nr 99, poz. 692) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) odnoÊnik nr 1 do tytu∏u ustawy otrzymuje brzmie-
nie:

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

1) dyrektywy Rady 94/57/WE z dnia 22 listopa-
da 1994 r. w sprawie wspólnych regu∏
i norm dotyczàcych organizacji dokonujà-
cych inspekcji i przeglàdów na statkach oraz
odpowiednich dzia∏aƒ administracji mor-
skich (Dz. Urz. L 319 z 12.12.1994, str. 20,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 230, z póên. zm.),

2) dyrektywy Rady 95/21/WE z dnia 19 czerwca
1995 r. dotyczàcej przestrzegania, w odnie-
sieniu do ˝eglugi morskiej korzystajàcej ze
wspólnotowych portów oraz ˝eglugi mor-
skiej po wodach znajdujàcych si´ pod jurys-
dykcjà paƒstw cz∏onkowskich, mi´dzynaro-
dowych norm bezpieczeƒstwa statków i za-
pobiegania zanieczyszczeniom oraz pok∏a-
dowych warunków ˝ycia i pracy (kontrola
paƒstwa portu) (Dz. Urz. WE L 157
z 07.07.1995, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2,
str. 263, z póên. zm.), 

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 2000/59/WE z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie portowych urzàdzeƒ do odbioru
odpadów wytwarzanych przez statki i pozo-
sta∏oÊci ∏adunku (Dz. Urz. WE L 332
z 28.12.2000, str. 81, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5,
str. 358, z póên. zm.),

4) dyrektywy 2005/33/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmienia-
jàcej dyrektyw´ 1999/32/WE w zakresie za-
wartoÊci siarki w paliwach ˝eglugowych
(Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 59).”;

2) w art. 4 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) paliwo ˝eglugowe — oznacza ka˝de ropopo-
chodne paliwo p∏ynne przeznaczone do u˝ycia
lub u˝ywane na statku, w tym paliwo okreÊlo-
ne normà przenoszàcà norm´ ISO 8217.”;

3) w art. 7:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organ inspekcyjny mo˝e zleciç ka˝dorazowo
dokonanie okreÊlonych przeglàdów lub
czynnoÊci inspekcyjnych uznanej przez Ko-
misj´ Europejskà instytucji klasyfikacyjnej.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej mo˝e powierzyç zadania organu
inspekcyjnego uznanej przez Komisj´ Eu-
ropejskà instytucji klasyfikacyjnej upowa˝-
nionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie mor-
skim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz
z 2007 r. Nr 107, poz. 732).”;

4) w art. 8 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku pozytywnego wyniku przeglàdu
statku nieuprawiajàcego ˝eglugi mi´dzynaro-
dowej lub statku niepodlegajàcego konwen-
cjom, o których mowa w art. 1 pkt 1, upowa˝-
niona przez ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki morskiej instytucja klasyfikacyjna
sprawujàca nadzór techniczny nad statkiem
wydaje statkowi zaÊwiadczenie o zgodnoÊci
na formularzu okreÊlonym przez t´ instytu-
cj´.”;



5) w art. 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Kapitan statku, z wyjàtkiem statku rybackie-
go oraz statku sportowego uprawnionego
do przewozu nie wi´cej ni˝ 12 osób, przed
zawini´ciem do portu znajdujàcego si´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiàzany do informowania portu o odpa-
dach znajdujàcych si´ na statku.

2. Kapitan statku o polskiej przynale˝noÊci,
z wyjàtkiem statku rybackiego oraz statku
sportowego uprawnionego do przewozu nie
wi´cej ni˝ 12 osób, przed zawini´ciem do
portów paƒstw stron Konwencji Helsiƒskiej
1992 i portów paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej jest obowiàzany do informo-
wania portu o odpadach znajdujàcych si´
na statku.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Z zastrze˝eniem ust. 5a, z obowiàzku zdawa-
nia odpadów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych do
portowych urzàdzeƒ odbiorczych przed
opuszczeniem portu sà zwolnione statki,
o ile spe∏nione zostanà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

1) kapitan statku przed zawini´ciem do por-
tu poinformowa∏ port o odpadach znaj-
dujàcych si´ na statku, zgodnie z przepi-
sami okreÊlonymi w ust. 3;

2) z informacji, o której mowa w pkt 1, wy-
nika, ˝e statek ma pojemnoÊç zbiorni-
ków wystarczajàcà do sk∏adowania od-
padów znajdujàcych si´ na statku i od-
padów, które zostanà wytworzone do
czasu zawini´cia statku do nast´pnego
portu.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego mo-
˝e udzieliç, w drodze decyzji, zwolnienia od
obowiàzku ka˝dorazowego zdawania odpa-
dów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych przed
opuszczeniem portu statkom odbywajàcym,
bez zawijania do innych portów, podró˝e
morskie na sta∏ych liniach ˝eglugowych
mi´dzy:

1) portem po∏o˝onym w polskich obszarach
morskich a innym portem po∏o˝onym
w obszarze Morza Ba∏tyckiego lub Morza
Pó∏nocnego;

2) dwoma portami po∏o˝onymi w polskich
obszarach morskich;

3) jednym portem.”,

d) ust. 8a otrzymuje brzmienie:

„8a. Na pisemny wniosek armatora, statkom
zwolnionym, na podstawie ust. 8, od ka˝-
dorazowego zdawania odpadów i pozosta-
∏oÊci ∏adunkowych przed opuszczeniem

portu, dyrektor w∏aÊciwego urz´du mor-
skiego mo˝e udzieliç zwolnienia od obo-
wiàzku informowania portu o odpadach
znajdujàcych si´ na statku, o którym mowa
w ust. 1.”,

e) ust. 8b otrzymuje brzmienie:

„8b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8a, jest
wa˝ne w okresie trwania zwolnienia od
obowiàzku ka˝dorazowego zdawania od-
padów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych przed
opuszczeniem portu, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres dwóch lat.”,

f) po ust. 8b dodaje si´ ust. 8c w brzmieniu:

„8c. Dyrektor w∏aÊciwego urz´du morskiego,
który na wniosek armatora wyda∏ decyzj´,
o której mowa w ust. 8, wydaje zaÊwiad-
czenie wed∏ug wzoru okreÊlonego rozpo-
rzàdzeniem, o którym mowa w ust. 9.”,

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej, majàc na uwadze wzgl´dy ochro-
ny Êrodowiska morskiego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb udzielania zwolnieƒ
z obowiàzku ka˝dorazowego zdawania od-
padów i pozosta∏oÊci ∏adunkowych w por-
cie, wzór wniosku w tej sprawie oraz wzór
zaÊwiadczenia o zwolnieniu statku z tego
obowiàzku.”,

h) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
morskiej przekazuje Komisji Europejskiej,
do dnia 31 marca ka˝dego roku, zbiorcze
zestawienie udzielonych zwolnieƒ, o któ-
rych mowa w ust. 8, na podstawie danych
przekazanych przez dyrektorów urz´dów
morskich do dnia 31 grudnia poprzedniego
roku.”;

6) w art. 13f ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania dotyczàce zawartoÊci
siarki w paliwie ˝eglugowym, zgodnie z przepi-
sami Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia
zawartoÊci siarki w paliwach.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe kryteria jakoÊcio-
we dla paliw ˝eglugowych dostarczanych na
statek, majàc na wzgl´dzie ochron´ Êrodowi-
ska przed zanieczyszczeniami ze statków.”;

7) art. 13g otrzymuje brzmienie:

„Art. 13g. 1. Dyrektor urz´du morskiego przepro-
wadza na statku kontrole w zakresie
zawartoÊci siarki w paliwie ˝eglugo-
wym.
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2. Kontrola obejmuje:

1) sprawdzanie ka˝dorazowo doku-
mentów dostawy paliwa zawiera-
jàcych informacje dostawcy o za-
wartoÊci siarki w paliwach ˝eglu-
gowych wraz z zaplombowanymi
próbkami podpisanymi przez
przedstawiciela statku przyjmujà-
cego paliwo oraz dziennika okr´to-
wego z wpisami dokumentujàcymi
operacje zmiany paliwa;

2) w uzasadnionych przypadkach po-
bieranie próbek i badanie zawar-
toÊci siarki paliwa ˝eglugowego:

a) w trakcie jego dostawy na statek,

b) znajdujàcego si´ w zbiornikach
statku, je˝eli jest to technicznie
mo˝liwe, oraz próbek paliwa
przechowywanych na statku
w zaplombowanych pojemni-
kach.

3. Z przeprowadzonych kontroli dyrektor
urz´du morskiego sporzàdza corocz-
nie sprawozdanie zawierajàce wyniki
kontroli zawartoÊci siarki, które prze-
kazuje do dnia 30 kwietnia nast´pne-
go roku Prezesowi Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 3, powinno zawieraç w szcze-
gólnoÊci informacje o:

1) ca∏kowitej liczbie przetestowanych
próbek z podzia∏em na rodzaj pali-
wa;

2) ka˝dorazowo u˝ytej do badania
iloÊci paliwa i wyliczonej Êredniej
zawartoÊci siarki;

3) liczbie kontroli przeprowadzonych
na statkach;

4) Êredniej zawartoÊci siarki w pali-
wach ˝eglugowych stosowanych
na obszarze w∏aÊciwoÊci dyrektora
urz´du morskiego, obliczonej na
podstawie przeprowadzonych ba-
daƒ oraz przekazanych przez do-
stawców paliw informacji.”;

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

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób,
zakres i terminy przeprowadzania przeglàdów
i inspekcji, sposób wydawania i potwierdzania
oraz wzory mi´dzynarodowych Êwiadectw,
o których mowa w art. 8, w zakresie ochrony
morza przed zanieczyszczaniem przez statki,
z uwzgl´dnieniem przepisów mi´dzynarodo-
wych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej
w zakresie przeprowadzania inspekcji i prze-
glàdów na statkach oraz zdawania odpadów
wytwarzanych przez statki.”;

9) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Je˝eli przeprowadzona inspekcja po-
twierdzi, ˝e statek nie przestrzega
przepisów ustawy w zakresie zdawa-
nia odpadów i pozosta∏oÊci ∏adunko-
wych do portowych urzàdzeƒ odbior-
czych, dyrektor w∏aÊciwego urz´du
morskiego odmawia zgody na opusz-
czenie portu przez statek, a˝ do mo-
mentu zdania tych odpadów i pozo-
sta∏oÊci ∏adunkowych.

2. Je˝eli istnieje uzasadnione podejrze-
nie, ˝e statek opuÊci∏ port nie dope∏-
niajàc cià˝àcych na nim obowiàzków
w zakresie informowania oraz zdawa-
nia odpadów i pozosta∏oÊci ∏adunko-
wych, dyrektor w∏aÊciwego urz´du
morskiego niezw∏ocznie informuje
o tym fakcie w∏aÊciwe w∏adze admi-
nistracji morskiej w nast´pnym por-
cie, do którego zawija statek.

3. Je˝eli dyrektor urz´du morskiego
otrzyma informacj´, ˝e do portu mor-
skiego znajdujàcego si´ w terytorial-
nym zakresie jego dzia∏ania zmierza
statek, który opuÊci∏ inny port z naru-
szeniem przepisów w zakresie infor-
mowania oraz zdawania odpadów
i pozosta∏oÊci ∏adunkowych, zapewni
przeprowadzenie inspekcji tego stat-
ku przed udzieleniem pozwolenia na
jego wyjÊcie w morze.”;

10) art. 36c otrzymuje brzmienie:

„Art. 36c. Dostawca, który dostarczajàc paliwo nie
wykonuje cià˝àcych na nim obowiàzków,
okreÊlonych w art. 13f, podlega karze
pieni´˝nej do wysokoÊci 50 000 SDR.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)
w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ∏owienie zwierzyny przy pomocy ptaków ∏ow-
czych za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska”.

Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226,
poz. 1943, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Osobie, która spe∏nia warunki okreÊlone
w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a lub c lub posiada dy-
plom lub inny dokument potwierdzajàcy ukoƒ-
czenie wy˝szej szko∏y medycznej, wydany
przez inne ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, wymieniony
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w wykazie, o którym mowa w art. 6b, ale nie
posiada Êwiadectwa towarzyszàcego lub inne-
go dokumentu wymienionego w wykazie,
o którym mowa w art. 6b, lub zaÊwiadczenia,
o którym mowa w art. 5a—5c, oraz spe∏nia wa-
runki okreÊlone w ust. 1 pkt 3—5, okr´gowa ra-
da lekarska przyznaje prawo wykonywania za-
wodu lekarza albo prawo wykonywania zawo-
du lekarza dentysty, je˝eli ponadto:

1) odby∏a sta˝ podyplomowy lub uzyska∏a
uznanie sta˝u podyplomowego odbytego
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za
równowa˝ny ze sta˝em podyplomowym
odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) z∏o˝y∏a z wynikiem pozytywnym lekarski eg-
zamin paƒstwowy lub lekarsko-dentystyczny
egzamin paƒstwowy w j´zyku polskim lub in-
nym j´zyku, w którym prowadzone sà w pol-
skich uczelniach medycznych studia na kie-
runku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

4. W celu odbycia sta˝u podyplomowego okr´-
gowa rada lekarska przyznaje ograniczone pra-
wo wykonywania zawodu lekarza albo ograni-
czone prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty.”;

2) art. 5b otrzymuje brzmienie:

„Art. 5b. 1. Okr´gowa rada lekarska przyznaje pra-
wo wykonywania zawodu lekarza den-
tysty osobie b´dàcej obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, która posiada dyplom lub inne
dokumenty poÊwiadczajàce formalne
kwalifikacje lekarza nabyte w Republi-
ce W∏oskiej, Êwiadczàce o rozpocz´ciu
kszta∏cenia przed dniem 24 lutego
1980 r., je˝eli osoba ta przedstawi za-
Êwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze, stwierdzajàce, ˝e: 

1) jest uprawniona do wykonywania
zawodu lekarza dentysty na takich
samych zasadach, jak posiadacze
dyplomów lub dokumentów wy-
mienionych w wykazie, o którym
mowa w art. 6b, oraz

2) wykonywa∏a na terytorium Republi-
ki W∏oskiej zawód lekarza dentysty
zgodnie z prawem przez okres co
najmniej trzech kolejnych lat z pi´-
ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajà-
cych wydanie zaÊwiadczenia albo

3) posiadane przez nià kwalifikacje za-
wodowe zosta∏y uzyskane w wyniku
kszta∏cenia trwajàcego co najmniej
trzy lata oraz sà uwa˝ane za równo-
rz´dne z kwalifikacjami potwierdzo-
nymi w dokumentach wymienionych
w wykazie, o którym mowa w art. 6b.

2. Okr´gowa rada lekarska przyznaje pra-
wo wykonywania zawodu lekarza den-
tysty osobie b´dàcej obywatelem paƒ-

stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, która posiada dyplom lub inne
dokumenty poÊwiadczajàce formalne
kwalifikacje lekarza nabyte w Republi-
ce W∏oskiej, Êwiadczàce o rozpocz´ciu
kszta∏cenia w okresie mi´dzy dniem
28 stycznia 1980 r. a dniem 31 grudnia
1984 r., je˝eli osoba ta przedstawi za-
Êwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze, potwierdzajàce, ˝e:

1) wykonywa∏a w Republice W∏oskiej
zawód lekarza dentysty zgodnie
z prawem przez okres co najmniej
trzech kolejnych lat z pi´ciu lat bez-
poÊrednio poprzedzajàcych wyda-
nie zaÊwiadczenia oraz

2) jest uprawniona do wykonywania
zawodu lekarza dentysty na takich
samych zasadach, jak posiadacze
dyplomów lub dokumentów wy-
mienionych w wykazie, o którym
mowa w art. 6b, oraz

3) zda∏a egzamin specjalizacyjny przed
odpowiednimi w∏oskimi w∏adzami,
w celu ustalenia, ˝e posiadana przez
nià wiedza i umiej´tnoÊci odpowia-
dajà kwalifikacjom potwierdzonym
w dokumentach wymienionych w wy-
kazie, o którym mowa w art. 6b, albo

4) posiadane przez nià kwalifikacje za-
wodowe zosta∏y uzyskane w wyniku
kszta∏cenia trwajàcego co najmniej
trzy lata oraz sà uwa˝ane za równo-
rz´dne z kwalifikacjami potwierdzo-
nymi w dokumentach wymienio-
nych w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.

3. Okr´gowa rada lekarska przyznaje pra-
wo wykonywania zawodu lekarza den-
tysty osobie b´dàcej obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, która posiada dyplom lub inne
dokumenty poÊwiadczajàce formalne
kwalifikacje lekarza nabyte w Króle-
stwie Hiszpanii, Êwiadczàce o rozpo-
cz´ciu kszta∏cenia przed dniem 1 stycz-
nia 1986 r., je˝eli osoba ta przedstawi
zaÊwiadczenie wydane przez odpo-
wiednie w∏adze, stwierdzajàce, ˝e:

1) jest uprawniona do wykonywania
zawodu lekarza dentysty na takich
samych zasadach, jak posiadacze
dyplomów lub dokumentów wy-
mienionych w wykazie, o którym
mowa w art. 6b, oraz

2) wykonywa∏a na terytorium Króle-
stwa Hiszpanii zawód lekarza denty-
sty zgodnie z prawem przez okres
co najmniej trzech kolejnych lat
z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedza-
jàcych wydanie zaÊwiadczenia albo
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3) posiadane przez nià kwalifikacje za-
wodowe zosta∏y uzyskane w wyniku
kszta∏cenia trwajàcego co najmniej
trzy lata oraz sà uwa˝ane za równo-
rz´dne z kwalifikacjami potwierdzo-
nymi w dokumentach wymienio-
nych w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.

4. Okr´gowa rada lekarska przyznaje pra-
wo wykonywania zawodu lekarza den-
tysty osobie b´dàcej obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, która posiada dyplom lub inne
dokumenty poÊwiadczajàce formalne
kwalifikacje lekarza nabyte w Republi-
ce Austrii, Êwiadczàce o rozpocz´ciu
kszta∏cenia przed dniem 1 stycznia
1994 r., je˝eli osoba ta przedstawi za-
Êwiadczenie wydane przez odpowied-
nie w∏adze, stwierdzajàce, ˝e:
1) jest uprawniona do wykonywania

zawodu lekarza dentysty na takich
samych zasadach, jak posiadacze
dyplomów lub dokumentów wy-
mienionych w wykazie, o którym
mowa w art. 6b, oraz

2) wykonywa∏a na terytorium Republi-
ki Austrii zawód lekarza dentysty
zgodnie z prawem przez okres co
najmniej trzech kolejnych lat z pi´-
ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajà-
cych wydanie zaÊwiadczenia albo

3) posiadane przez nià kwalifikacje za-
wodowe zosta∏y uzyskane w wyniku
kszta∏cenia trwajàcego co najmniej
trzy lata oraz sà uwa˝ane za równo-
rz´dne z kwalifikacjami potwierdzo-
nymi w dokumentach wymienio-
nych w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.

5. Okr´gowa rada lekarska przyznaje pra-
wo wykonywania zawodu lekarza den-
tysty osobie b´dàcej obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, która posiada dyplom lub inne
dokumenty poÊwiadczajàce formalne
kwalifikacje lekarza nabyte w Republi-
ce Czeskiej lub by∏ej Czechos∏owacji,
Êwiadczàce o rozpocz´ciu kszta∏cenia
przed dniem 1 maja 2004 r., je˝eli oso-
ba ta przedstawi zaÊwiadczenie wyda-
ne przez odpowiednie w∏adze, stwier-
dzajàce, ˝e:
1) jest uprawniona do wykonywania

zawodu lekarza dentysty na takich
samych zasadach, jak posiadacze
dyplomów lub dokumentów wy-
mienionych w wykazie, o którym
mowa w art. 6b, oraz

2) wykonywa∏a na terytorium Republi-
ki Czeskiej zawód lekarza dentysty
zgodnie z prawem przez okres co
najmniej trzech kolejnych lat z pi´-

ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajà-
cych wydanie zaÊwiadczenia albo

3) posiadane przez nià kwalifikacje za-
wodowe zosta∏y uzyskane w wyniku
kszta∏cenia trwajàcego co najmniej
trzy lata oraz sà uwa˝ane za równo-
rz´dne z kwalifikacjami potwierdzo-
nymi w dokumentach wymienio-
nych w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.

6. Okr´gowa rada lekarska przyznaje pra-
wo wykonywania zawodu lekarza den-
tysty osobie b´dàcej obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, która posiada dyplom lub inne
dokumenty poÊwiadczajàce formalne
kwalifikacje lekarza nabyte w Republi-
ce S∏owackiej lub by∏ej Czechos∏owa-
cji, Êwiadczàce o rozpocz´ciu kszta∏ce-
nia przed dniem 1 maja 2004 r., je˝eli
osoba ta przedstawi zaÊwiadczenie
wydane przez odpowiednie w∏adze,
stwierdzajàce, ˝e:
1) jest uprawniona do wykonywania

zawodu lekarza dentysty na takich
samych zasadach, jak posiadacze
dyplomów lub dokumentów wy-
mienionych w wykazie, o którym
mowa w art. 6b, oraz

2) wykonywa∏a na terytorium Republi-
ki S∏owackiej zawód lekarza denty-
sty zgodnie z prawem przez okres
co najmniej trzech kolejnych lat
z pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedza-
jàcych wydanie zaÊwiadczenia albo

3) posiadane przez nià kwalifikacje za-
wodowe zosta∏y uzyskane w wyniku
kszta∏cenia trwajàcego co najmniej
trzy lata oraz sà uwa˝ane za równo-
rz´dne z kwalifikacjami potwierdzo-
nymi w dokumentach wymienio-
nych w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.”;

3) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu uzyskania prawa wykonywania za-

wodu, lekarz lub lekarz dentysta przedsta-
wia okr´gowej radzie lekarskiej, na obszarze
której zamierza wykonywaç zawód, odpo-
wiednie dokumenty, stwierdzajàce spe∏nie-
nie wymagaƒ okreÊlonych w art. 5 ust. 1
pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w ust. 2, a w przypadku,
je˝eli lekarzem tym jest osoba, o której mo-
wa w art. 5 ust. 3 — dokumenty stwierdzajà-
ce odbycie sta˝u podyplomowego lub doku-
ment potwierdzajàcy uznanie sta˝u pody-
plomowego odbytego poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej za równowa˝ny ze
sta˝em podyplomowym odbytym w Rzeczy-
pospolitej Polskiej i z∏o˝enie lekarskiego eg-
zaminu paƒstwowego lub lekarsko-denty-
stycznego egzaminu paƒstwowego z wyni-
kiem pozytywnym.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W celu uzyskania ograniczonego prawa wy-
konywania zawodu, lekarz, lekarz dentysta
przedstawia okr´gowej radzie lekarskiej, na
obszarze której zamierza odbyç sta˝ pody-
plomowy, dokumenty stwierdzajàce spe∏-
nienie wymagaƒ, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a lub c lub dyplom lub
inny dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie
wy˝szej szko∏y medycznej, wydany przez in-
ne ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej, wymieniony
w wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz
dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wy-
magaƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4
i 5.”;

4) w art. 6a dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji
zachowujà wa˝noÊç przez okres trzech miesi´-
cy od dnia ich wydania.”;

5) w art. 7:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Cudzoziemcowi nieb´dàcemu obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
okr´gowa rada lekarska w∏aÊciwa ze wzgl´-
du na zamierzone miejsce wykonywania za-
wodu przyznaje prawo wykonywania zawo-
du lekarza albo prawo wykonywania zawodu
lekarza dentysty na sta∏e albo na czas okreÊ-
lony, je˝eli spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) posiada dyplom lekarza lub lekarza den-
tysty wydany:

a) przez polskà szko∏´ wy˝szà lub

b) w innym ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej, lub

c) w innym paƒstwie ni˝ paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej, pod warun-
kiem, ˝e dyplom zosta∏ uznany w Rze-
czypospolitej Polskiej za równorz´dny
zgodnie z odr´bnymi przepisami;

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych;

3) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wy-
konywanie zawodu lekarza;

4) wykazuje nienagannà postaw´ etycznà;

5) odby∏ sta˝ podyplomowy;

6) z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym lekarski
egzamin paƒstwowy lub lekarsko-denty-
styczny egzamin paƒstwowy;

7) uzyska∏ prawo pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej zgodnie z odr´bny-
mi przepisami.

1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1,
zamierzajàcemu wykonywaç zawód na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej wy∏àcznie
w celu odbycia szkolenia podyplomowego

lub studiów w celu uzyskania stopnia
naukowego, przyznaje si´ prawo wykony-
wania zawodu na czas okreÊlony, je˝eli spe∏-
nia warunki okreÊlone w ust. 1 oraz uzyska
zgodnie z odr´bnymi przepisami zgod´ mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw zdrowia na od-
bycie okreÊlonego szkolenia podyplomowe-
go lub studiów doktoranckich.

1b. Prawo wykonywania zawodu, o którym mo-
wa w ust. 1a, przyznawane jest wy∏àcznie na
okres odbycia szkolenia podyplomowego
lub trwania studiów w celu uzyskania stop-
nia naukowego oraz obejmuje wskazane
miejsce odbywania szkolenia lub studiów
doktoranckich.

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1,
mo˝na przyznaç ograniczone prawo wyko-
nywania zawodu lekarza albo ograniczone
prawo wykonywania zawodu lekarza denty-
sty, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1
pkt 1—4 i 7.

3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1,
przyznaje si´ prawo wykonywania zawodu,
o którym mowa w ust. 1, 1a i 2, je˝eli ukoƒ-
czy∏ studia medyczne w j´zyku polskim albo
je˝eli wykaza∏ znajomoÊç j´zyka polskiego
niezb´dnà do wykonywania zawodu lekarza
lub lekarza dentysty potwierdzonà egzami-
nem z j´zyka polskiego.”,

b) uchyla si´ ust. 3a i 4;

6) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Lekarz o odpowiednio wysokich kwalifika-
cjach, nieposiadajàcy prawa wykonywania
zawodu w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Eu-
ropejskiej, ale posiadajàcy to prawo w in-
nym paƒstwie, mo˝e braç udzia∏ w konsy-
lium lekarskim lub nauczaç zawodu lekarza
i wykonywaç zabiegi, których potrzeba wy-
nika z tego konsylium lub programu kszta∏-
cenia, je˝eli:

1) zosta∏ zaproszony przez lekarza posiada-
jàcego prawo wykonywania zawodu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ka˝-
dorazowo po uzyskaniu zgody w∏aÊciwej
okr´gowej rady lekarskiej, lub

2) zosta∏ zaproszony przez lekarza wykonu-
jàcego zawód w zak∏adzie opieki zdro-
wotnej, ka˝dorazowo po uzyskaniu zgody
kierownika tego zak∏adu i w∏aÊciwej okr´-
gowej rady lekarskiej, lub

3) zosta∏ zaproszony przez szpital kliniczny
lub medyczny instytut naukowo-badaw-
czy, który informuje o tym w∏aÊciwà okr´-
gowà rad´ lekarskà.”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Je˝eli lekarz, lekarz dentysta b´dàcy oby-
watelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej majàcy miejsce zamieszkania
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lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub lekarz, lekarz dentysta, o któ-
rym mowa w ust. 2, zostanie pozbawiony
lub zawieszony w prawie wykonywania za-
wodu, zaÊwiadczenie o prawie wykonywa-
nia zawodu oraz inne dokumenty Êwiad-
czàce o posiadaniu tego prawa tracà swojà
wa˝noÊç z dniem pozbawienia lub zawie-
szenia mu prawa wykonywania zawodu.”;

7) w art. 15:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Lekarski egzamin paƒstwowy lub lekarsko-
-dentystyczny egzamin paƒstwowy organi-
zuje i przeprowadza Centrum Egzaminów
Medycznych, dzia∏ajàce przy ministrze w∏aÊ-
ciwym do spraw zdrowia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organizacja i zapewnienie odbycia sta˝u po-
dyplomowego dla osób majàcych sta∏e
miejsce zamieszkania na obszarze woje-
wództwa, absolwentów studiów lekarskich
i lekarsko-dentystycznych zamierzajàcych
wykonywaç zawód na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz dla osób b´dàcych
obywatelami innego ni˝ Rzeczpospolita Pol-
ska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 5 ust. 3, zamie-
rzajàcych wykonywaç zawód na terenie da-
nego województwa, jest zadaniem marsza∏-
ka województwa z zakresu administracji rzà-
dowej.”,

c) po ust. 6c dodaje si´ ust. 6d w brzmieniu:

„6d. Przepisy ust. 1—3d oraz 4—6c stosuje si´
odpowiednio do osób b´dàcych obywate-
lami paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Sta˝ podyplomowy odbyty w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej przez leka-
rza b´dàcego obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej lub innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej, minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia uznaje za równowa˝ny w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci ze sta˝em podyplomo-
wym odbytym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”,

e) uchyla si´ ust. 10.

Art. 11. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 71 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku gdy z dokumentu stwierdzajà-
cego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym
mowa w ust. 5, nie wynika prawo do u˝ywa-
nia pojazdu przez kierujàcego, osoba ta obo-
wiàzana jest posiadaç przy sobie i okazywaç
na ˝àdanie organu kontroli ruchu drogowego
dokument potwierdzajàcy to prawo.”;

2) w art. 72:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dowodu odprawy celnej przywozowej, je˝e-
li pojazd zosta∏ sprowadzony z terytorium
paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej i jest rejestrowany
po raz pierwszy;”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 4,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z te-
rytorium paƒstwa nieb´dàcego paƒstwem
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, Konfede-
racjà Szwajcarskà lub paƒstwem cz∏on-
kowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronà umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym
zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza si´ przed-
stawienie innego dokumentu stwierdzajà-
cego rejestracj´ pojazdu, wydanego przez
organ w∏aÊciwy do rejestracji pojazdów
w tym paƒstwie.”;

3) w art. 80b:

a) w ust. 1a w pkt 1 dodaje si´ lit. k—s w brzmie-
niu:

„k) podrodzaj,

l) rodzaj paliwa,

m) Êrednie zu˝ycie paliwa,

n) maksymalna masa ca∏kowita,

o) masa w∏asna,

p) emisja CO2 (wartoÊç uÊredniona),

r) rodzaj zawieszenia,

s) wyposa˝enie i rodzaj urzàdzenia radarowe-
go bliskiego zasi´gu;”, 

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

„1b. Informacje, o których mowa:

1) w ust. 1a pkt 1 lit. m i p — gromadzi si´
wy∏àcznie dla samochodów osobowych
rejestrowanych po raz pierwszy;

2) w ust. 1a pkt 1 lit. r — gromadzi si´ wy-
∏àcznie dla samochodów ci´˝arowych
o dopuszczalnej masie ca∏kowitej od
3,5 t oraz przyczep i naczep, które ∏àcz-
nie z pojazdem silnikowym posiadajà
dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7,0 t,
rejestrowanych po raz pierwszy;
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3) w ust. 1a pkt 1 lit. s — gromadzi si´ dla
pojazdów samochodowych rejestrowa-
nych po raz pierwszy.”;

4) w art. 80c w ust. 1 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 16—18 w brzmieniu:

„16) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu;

17) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci;

18) Prezesowi G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go.”;

5) po art. 86 dodaje si´ art. 86a w brzmieniu:

„Art. 86a. Prawa i obowiàzki producenta i importe-
ra, o których mowa w art. 68—70, doty-
czà równie˝ podmiotu wprowadzajàce-
go do obrotu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia nowy pojazd
samochodowy, ciàgnik rolniczy, motoro-
wer, tramwaj lub przyczep´ oraz przed-
mioty ich wyposa˝enia lub cz´Êci.”;

6) w art. 94 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpo-
wiednim pojazdem silnikowym mo˝e kierowaç
osoba posiadajàca wa˝ne zagraniczne prawo
jazdy wydane przez:

1) paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej,
Konfederacj´ Szwajcarskà lub paƒstwo
cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron´ umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym —
w okresie wa˝noÊci prawa jazdy;

2) paƒstwo:

a) b´dàce stronà Konwencji o ruchu dro-
gowym, sporzàdzonej w Wiedniu dnia
8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r.
Nr 5, poz. 40 i 44),

b) niewymienione w pkt 1, którego wzór
prawa jazdy jest zgodny z wzorem
okreÊlonym w Konwencji, o której mo-
wa w lit. a

— w okresie 6 miesi´cy od daty rozpocz´cia
sta∏ego lub czasowego pobytu, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres wa˝noÊci prawa jaz-
dy.

2. Osoba posiadajàca krajowe prawo jazdy wy-
dane za granicà, która zamieszkuje na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, mo˝e otrzymaç
polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu za-
granicznego wa˝nego prawa jazdy organowi
wydajàcemu prawo jazdy, z zastrze˝eniem
ust. 4. Je˝eli zagraniczne prawo jazdy nie jest
zgodne ze wzorem okreÊlonym w Konwencji
wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowym
warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy
jest zdanie cz´Êci teoretycznej egzaminu paƒ-
stwowego — warunek ten nie dotyczy prawa
jazdy wydanego przez paƒstwo, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 1.”;

7) w art. 129 w ust. 2 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:

„2a) ˝àdania okazania dokumentu potwierdzajàce-
go prawo do u˝ywania pojazdu, o którym
mowa w art. 71 ust. 5, je˝eli pojazd ten nie
jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim
kierujàcej;”.

Art. 12. W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o paƒ-
stwowym przedsi´biorstwie u˝ytecznoÊci publicznej
„Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z póên.
zm.10)) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty i opinie, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a—c oraz pkt 4 i 5, Rada Poczty
Polskiej przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw ∏àcznoÊci, który zajmuje wobec nich osta-
teczne stanowisko.”.

Art. 13. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póên. zm.11)) do tytu∏u ustawy dodaje si´
odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdro˝enia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 paêdziernika 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przep∏ywu tych danych (Dz. Urz. WE L 281
z 23.11.1995, str. 31, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 355,
z póên. zm.).”.

Art. 14. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„4. Ilekroç w ustawie jest mowa o paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej nale˝y przez to rozu-
mieç równie˝ paƒstwa trzecie traktowane na
równi z nimi na podstawie umowy w sprawie
w∏àczenia tych paƒstw we wprowadzanie w ˝y-
cie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

5. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) zgodzie przewozowej nale˝y przez to rozu-
mieç dokument wystawiany przez zbywc´
broni palnej w paƒstwie poczàtkowym
transakcji na ka˝dorazowe przemieszczenie
broni palnej, poÊwiadczony przez w∏aÊciwe
w∏adze tego paƒstwa, zaÊwiadczajàcy
o wiarygodnoÊci tego zbywcy oraz o obj´-
ciu kontrolà przez to paƒstwo tej transakcji;
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2) uprzedniej zgodzie przewozowej nale˝y
przez to rozumieç dokument wystawiany
przez nabywc´ broni palnej w paƒstwie do-
celowym transakcji na ka˝dorazowe prze-
mieszczenie broni palnej, poÊwiadczony
przez w∏aÊciwe w∏adze tego paƒstwa, za-
Êwiadczajàcy o wiarygodnoÊci tego nabyw-
cy oraz o obj´ciu kontrolà przez to paƒstwo
tej transakcji.”;

2) w art. 27 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przepisy ust. 2a pkt 5 i ust. 6, w zakresie odno-
szàcym si´ do numeru ewidencyjnego Po-
wszechnego Elektronicznego Systemu Ewi-
dencji LudnoÊci (PESEL), nie dotyczà obywate-
li paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
którym nie zosta∏ on nadany.”;

3) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. 1. Przewóz broni i amunicji przez teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e
nastàpiç na podstawie zaÊwiadczenia
wydanego przez w∏aÊciwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do oby-
wateli paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, którzy posiadajà Europej-
skà kart´ broni palnej.”;

4) w art. 36 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na-
bywca broni palnej, który zleca jej przewóz na
terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej jest obowiàzany przekazaç dokonujà-
cemu przewozu, potwierdzonà za zgodnoÊç
z orygina∏em, kopi´ wype∏nionej i poÊwiad-
czonej uprzedniej zgody przewozowej oraz
zgody przewozowej.”;

5) w art. 37 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Przywóz broni i amunicji, z paƒstw nieb´dà-
cych paƒstwami cz∏onkowskimi Unii Europej-
skiej, przez obywateli polskich wymaga
uprzedniego wydania zaÊwiadczenia przez
w∏aÊciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przekraczajàc
zewn´trznà granic´ Unii Europejskiej, zobo-
wiàzane sà do pisemnego zg∏oszenia w∏aÊci-
wemu organowi celnemu przywozu broni
i amunicji. Organ ten niezw∏ocznie przekazuje
informacje zawarte w zg∏oszeniu w∏aÊciwemu
organowi Policji.”;

6) po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Osobom deklarujàcym zakup broni
palnej w innym paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, poza zaÊwiad-
czeniem, o którym mowa w art. 12
ust. 3, w∏aÊciwy terytorialnie komen-
dant wojewódzki Policji, na ich wnio-
sek, poÊwiadcza uprzednià zgod´
przewozowà.

2. Uprzednia zgoda przewozowa powin-
na zawieraç w szczególnoÊci:

1) wskazanie paƒstwa poczàtkowego
i docelowego transakcji;

2) firm´ lub imi´ i nazwisko zbywcy
i nabywcy broni palnej;

3) siedzib´ i jej adres lub adres za-
mieszkania zbywcy i nabywcy bro-
ni palnej;

4) adres, na który broƒ palna ma byç
dostarczona;

5) dane techniczne pozwalajàce na
jednoznacznà identyfikacj´ broni
palnej;

6) liczb´ jednostek broni palnej.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, po-
Êwiadcza uprzednià zgod´ przewo-
zowà w terminie nie d∏u˝szym ni˝
5 dni od dnia jej wp∏ywu do tego or-
ganu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór uprzedniej zgody
przewozowej, z uwzgl´dnieniem da-
nych, o których mowa w ust. 2, w ta-
ki sposób, aby zawiera∏a ona elemen-
ty umo˝liwiajàce jednoznacznà iden-
tyfikacj´ broni palnej i stron transakcji
oraz miejsca przeznaczone na doko-
nywanie wpisów poÊwiadczajàcych
legalnoÊç transakcji.”;

7) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Wywóz broni i amunicji za granic´
przez obywateli polskich wymaga zgo-
dy w∏aÊciwego organu Policji.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przy-
padku wydania Europejskiej karty bro-
ni palnej, uprawniajàcej do wwozu
broni na terytorium paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej.”;

8) w art. 42:

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

„2a. Cudzoziemcy przybywajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mogà przywoziç
i wywoziç broƒ sygna∏owà, je˝eli stanowi
ona sta∏e wyposa˝enie jednostek p∏ywajà-
cych i statków powietrznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez
cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 i 2
oraz 2a, odbywa si´ na podstawie zaÊwiad-
czenia wydanego przez w∏aÊciwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, które zast´puje
pozwolenie na broƒ na okres do 30 dni od
dnia przywozu broni i amunicji.”,
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c) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez
cudzoziemców, o których mowa w ust. 1
i 2, b´dàcych obywatelami paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej mo˝e nastà-
piç tak˝e bez zachowania warunku okreÊlo-
nego w ust. 3, na podstawie Europejskiej
karty broni palnej, wydanej przez w∏aÊciwe
w∏adze tych paƒstw, je˝eli broƒ ta jest wpi-
sana do Europejskiej karty broni palnej
i cudzoziemiec jest w stanie uzasadniç po-
wód swojej podró˝y z bronià.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a,
Europejska karta broni palnej uprawnia jej
posiadacza do nabycia amunicji do broni
okreÊlonej w tej karcie.”;

9) w art. 43: 

a) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5c brzmieniu:

„5a. Do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej broni nabytej przez
nabywc´ broni palnej z innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej upraw-
nia zgoda przewozowa, poÊwiadczona
przez w∏aÊciwego terytorialnie komendan-
ta wojewódzkiego Policji.

5b. Zgoda przewozowa powinna zawieraç
w szczególnoÊci:

1) wskazanie paƒstwa poczàtkowego i do-
celowego transakcji;

2) firm´ lub imi´ i nazwisko zbywcy i na-
bywcy broni palnej;

3) siedzib´ i jej adres lub adres zamieszka-
nia zbywcy i nabywcy broni palnej,

4) adres, na który broƒ palna ma byç do-
starczona;

5) dane techniczne pozwalajàce na jedno-
znacznà identyfikacj´ broni palnej;

6) liczb´ jednostek broni palnej;

7) sposób przewozu broni palnej;

8) dat´ rozpocz´cia i przewidywanà dat´
zakoƒczenia przewozu broni palnej;

9) wskazanie uprzedniej zgody przewozo-
wej wydanej przez w∏aÊciwe w∏adze
paƒstwa docelowego transakcji.

5c. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
zgody przewozowej, w taki sposób, aby za-
wiera∏a ona elementy umo˝liwiajàce jed-
noznacznà identyfikacj´ broni palnej
i stron transakcji oraz miejsca przeznaczo-
ne na dokonywanie wpisów poÊwiadczajà-
cych legalnoÊç transakcji.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W∏aÊciwy organ celny niezw∏ocznie zawia-
damia komendanta wojewódzkiego Policji,
o którym mowa w ust. 2, o fakcie wywozu
do paƒstwa trzeciego innego ni˝ paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej przez cudzo-
ziemca broni nabytej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przepisu tego nie stosu-
je si´ do obywateli innych paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej.”;

10) po art. 43 dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. 1. Komendant wojewódzki Policji odma-
wia poÊwiadczenia uprzedniej zgody
przewozowej i zgody przewozowej,
je˝eli zachodzà okolicznoÊci uzasad-
niajàce cofni´cie pozwolenia na broƒ. 

2. Organem odwo∏awczym od decyzji
komendanta wojewódzkiego Policji
jest Komendant G∏ówny Policji. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniej-
szà ustawà do przemieszczania broni
mi´dzy obywatelami paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej stosuje si´
odpowiednio przepisy rozdzia∏u 5a
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania i obro-
tu materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, z wy∏àczeniem art. 35e,
art. 35g, art. 35h, art. 35i ust. 2,
art. 35j, art. 35l oraz art. 35m.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 450) do tytu∏u ustawy dodaje si´ odnoÊnik
nr 1 w brzmieniu:

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy Rady 2006/98/WE
z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujàcej nie-
które dyrektywy w dziedzinie opodatkowania,
w zwiàzku z przystàpieniem Bu∏garii i Rumunii
(Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 129).”.

Art. 16. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693
oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 5 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) promie pasa˝erskim typu ro-ro — nale˝y
przez to rozumieç statek pasa˝erski posiada-
jàcy urzàdzenia umo˝liwiajàce wjazd i wyjazd
z niego pojazdów drogowych lub kolejowych;

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

„7. Organy, o których mowa w ust. 2 oraz okreÊlo-
ne na podstawie ust. 5 i 6, mogà powierzyç do-
konanie okreÊlonych przeglàdów lub czynno-
Êci inspekcyjnych wyznaczonym w tym celu
osobom lub uznanej przez Komisj´ Europejskà
instytucji klasyfikacyjnej.”;
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3) w art. 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kapitanowi statku przys∏uguje prawo do wnie-
sienia odwo∏ania od decyzji, o których mowa
w ust. 3 i 6, o czym powinien zostaç poinfor-
mowany przez organ wydajàcy decyzj´.”;

4) w art. 27a dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kapitan statku, do którego majà zastosowanie
przepisy w zakresie zarzàdzania bezpiecznà
eksploatacjà wynikajàce z Konwencji SOLAS
oraz Mi´dzynarodowego Kodeksu zarzàdzania
bezpiecznà eksploatacjà statków i zapobiega-
niem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), okreÊlo-
nego w rozdziale IX Konwencji SOLAS, zgod-
nie z tym Kodeksem, o ka˝dym przypadku,
o którym mowa w ust. 1, powiadamia armato-
ra, który po uzyskaniu takiej informacji jest
obowiàzany skontaktowaç si´ z w∏aÊciwà sta-
cjà brzegowà i, je˝eli jest to konieczne, pozo-
staç do jej dyspozycji.”;

5) w art. 29 dodaje si´ ust. 4—9 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykazy
obszarów pasa˝erskiej ˝eglugi krajowej, strefy
ca∏orocznej eksploatacji oraz, gdy jest to uza-
sadnione, strefy czasowo ograniczonej eksplo-
atacji statków w pasa˝erskiej ˝egludze krajo-
wej, z uwzgl´dnieniem klasy statków pasa˝er-
skich.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykazy
obszarów morza, po których p∏ywajà promy
pasa˝erskie typu ro-ro uprawiajàce regularnà
mi´dzynarodowà ˝eglug´ pasa˝erskà do lub
z portów Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzgl´d-
nieniem danych dotyczàcych znaczàcej wyso-
koÊci fali na tych obszarach.

6. Pasa˝erska ˝egluga krajowa oznacza ˝eglug´
na wodach morskich uprawianà przez statki
pasa˝erskie mi´dzy portami morskimi Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

7. Regularna mi´dzynarodowa ˝egluga pasa˝er-
ska oznacza ˝eglug´ statkiem pasa˝erskim in-
nà ni˝ okreÊlona w ust. 6.

8. Obszary, o których mowa w ust. 5, ustala si´
z paƒstwami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej
lub paƒstwami cz∏onkowskimi Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a gdy jest to uzasadnione
i mo˝liwe, z pozosta∏ymi paƒstwami znajdujà-
cymi si´ na obu koƒcach regularnego po∏àcze-
nia promowego.

9. O wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzeƒ, o których mo-
wa w ust. 4 i 5, a tak˝e o ich zmianach, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej po-
wiadamia Komisj´ Europejskà.”;

6) w art. 29b dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Kapitan statku powiadamia armatora o Êrod-
kach podj´tych na podstawie ust. 1.

3. W przypadku podj´cia przez kapitana statku
dzia∏aƒ niezgodnych z zaleceniami lub decy-
zjami dyrektora urz´du morskiego, o których
mowa w ust. 1, kapitan powiadamia dyrektora
urz´du morskiego o powodach swojego dzia-
∏ania.”;

7) w art. 51 dodaje si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) wymogów bezpieczeƒstwa dla statków pasa-
˝erskich i pasa˝erów w pasa˝erskiej ˝egludze
krajowej, okreÊlonych w przepisach o szczegó-
∏owych warunkach uprawiania ˝eglugi, 

8) spe∏niania przez prom pasa˝erski typu ro-ro
szczególnych wymogów statecznoÊci, okreÊlo-
nych w przepisach o szczegó∏owych warun-
kach bezpiecznego uprawiania ˝eglugi,”;

8) w art. 53 dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) narusza przepisy dotyczàce wymogów bezpie-
czeƒstwa dla statków pasa˝erskich i pasa˝e-
rów w pasa˝erskiej ˝egludze krajowej, okreÊlo-
nych w przepisach o szczegó∏owych warun-
kach uprawiania ˝eglugi,

7) narusza przepisy dotyczàce szczególnych wy-
mogów statecznoÊci promów pasa˝erskich typu
ro-ro okreÊlone w przepisach o szczegó∏owych
warunkach bezpiecznego uprawiania ˝eglugi,”.

Art. 17. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝e-
gludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857
oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 15 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do statku, któ-
rego paƒstwem przynale˝noÊci jest Konfede-
racja Szwajcarska.”;

2) w art. 17:

a) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. ZdolnoÊç zawodowà traci osoba, która zo-
sta∏a pozbawiona kwalifikacji zawodo-
wych, o których mowa w ust. 4 pkt 3. 

5b. ZaÊwiadczenie o utracie zdolnoÊci zawo-
dowej wydaje, na wniosek osoby zaintere-
sowanej, dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlà-
dowej.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za wydanie zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 5 i 5b, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci
okreÊlonej w za∏àczniku do ustawy.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Uznaje si´ zaÊwiadczenia o spe∏nieniu wy-
mogu zdolnoÊci zawodowej wydane zgod-
nie z przepisami, obowiàzujàcymi w paƒ-
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stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcar-
skiej, w sprawie dost´pu do wykonywania
zawodu przewoênika towarów w ˝egludze
Êródlàdowej w transporcie krajowym i mi´-
dzynarodowym oraz wzajemnego uznawa-
nia dyplomów, zaÊwiadczeƒ i innych dowo-
dów kwalifikacji formalnych.”;

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

„Art. 17a. W przypadku gdy przedsi´biorca prze-
sta∏ spe∏niaç wymogi, o których mowa
w art. 17 ust. 1, mo˝e on prowadziç dzia-
∏alnoÊç do dnia spe∏nienia wymogu
zdolnoÊci zawodowej, okreÊlonego
przez dyrektora urz´du ˝eglugi Êródlà-
dowej.”;

4) w art. 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do
osób, które majà obywatelstwo albo siedzib´
w jednym z paƒstw cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcar-
skiej.”;

5) w art. 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uznaje si´ Êwiadectwa zdolnoÊci ˝eglugowej
obcych statków wydane zgodnie z obowiàzujà-
cymi w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, paƒstwach cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
przepisami o wzajemnym uznawaniu Êwia-
dectw zdolnoÊci ˝eglugowej w ˝egludze Êród-
làdowej.”;

6) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uznaje si´ dokumenty kwalifikacyjne kierowni-
ków obcych statków wydane zgodnie z:

1) przepisami, obowiàzujàcymi w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒ-
stwach cz∏onkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcar-
skiej, w sprawie uzyskiwania krajowych pa-
tentów kapitanów statków do przewozu to-
warów i pasa˝erów Êródlàdowymi drogami
wodnymi;

2) Konwencjà o ˝egludze na Renie.”;

7) w art. 41e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Âwiadectwa doradców do spraw bezpieczeƒ-
stwa przewozu materia∏ów niebezpiecznych
wydane przez w∏aÊciwe w∏adze innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, paƒ-

stwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym lub Konfederacji Szwajcarskiej sà uzna-
wane na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

8) art. 41h otrzymuje brzmienie:

„Art. 41h. 1. Dyrektor urz´du ˝eglugi Êródlàdowej
prowadzi ewidencj´ doradców, za-
wierajàcà 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 doradcy. 

2. Na ˝àdanie dyrektora urz´du, ka˝dy
przewoênik, o którym mowa w art. 17,
przekazuje dane, o których mowa
w ust. 1.”;

9) w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci II „Spe∏nienie wy-
mogu zdolnoÊci zawodowej” dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:

„1a. Za zaÊwiadczenie o utracie zdolnoÊci zawodo-
wej — 30 z∏.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) odnoÊnik nr 1 do tytu∏u ustawy otrzymuje brzmienie:

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

1) dyrektywy Rady 89/396/EWG z dnia
14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek
lub oznakowaƒ identyfikacyjnych partii to-
waru, do której nale˝y dany Êrodek spo˝yw-
czy (Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989, str. 21,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 1, z póên. zm.),

2) dyrektywy Rady 91/238/EWG z dnia
22 kwietnia 1991 r. zmieniajàcej dyrektyw´
89/396/EWG w sprawie wskazówek lub
oznakowaƒ identyfikacyjnych partii towaru,
do której nale˝y dany Êrodek spo˝ywczy
(Dz. Urz. WE L 107 z 27.04.1991, str. 50;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 10, str. 275),

3) dyrektywy Rady 92/11/EWG z dnia 3 marca
1992 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/396/EWG
w sprawie wskazówek lub oznakowaƒ iden-
tyfikacyjnych partii towaru, do której nale˝y
dany Êrodek spo˝ywczy (Dz. Urz. WE L 65
z 11.03.1992, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 81),
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4) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw paƒstw
cz∏onkowskich w zakresie etykietowania,
prezentacji i reklamy Êrodków spo˝ywczych
(Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, str. 29,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 75, z póên.
zm.).”;

2) w art. 15a:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Tusze wieprzowe oraz wo∏owe poddaje si´
klasyfikacji i oznacza si´ znakiem klasy jako-
Êci handlowej ustalonej dla danej tuszy,
zgodnie z warunkami okreÊlonymi w przepi-
sach Unii Europejskiej12).

2. Tusze innych zwierzàt mogà byç klasyfiko-
wane i oznaczane znakiem klasy jakoÊci
handlowej.”,

b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) tusz wieprzowych pochodzàcych z rzeêni,
w których poddaje si´ ubojowi:

a) nie wi´cej ni˝ 200 Êwiƒ tygodniowo Êred-
niorocznie lub

b) wy∏àcznie Êwinie urodzone i tuczone
w tuczarniach tych rzeêni oraz dokonuje
si´ rozbioru wszystkich uzyskanych tusz;

3) tusz wo∏owych pochodzàcych z rzeêni,
w których poddaje si´ ubojowi:

a) nie wi´cej ni˝ 75 sztuk byd∏a dojrza∏ego
tygodniowo Êredniorocznie lub

b) niewielkie iloÊci zwierzàt na podstawie
umowy z w∏aÊcicielem.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3e w brzmieniu:

„3a. Za liczb´ sztuk poddawanych ubojowi ty-
godniowo Êredniorocznie przyjmuje si´
Êrednià za ostatni rok kalendarzowy. 

3b. W przypadku gdy Êrednia liczba sztuk pod-
dawanych ubojowi za ostatni rok kalenda-
rzowy jest ni˝sza od wielkoÊci okreÊlonych
w ust. 3 pkt 2 lit. a lub pkt 3 lit. a, za liczb´
sztuk poddawanych ubojowi tygodniowo
Êredniorocznie przyjmuje si´ Êrednià za
okres ostatnich dwóch lat poprzedzajàcych
rok kalendarzowy, w którym ma byç pro-
wadzona klasyfikacja.

3c. Organ Inspekcji w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce poddawania zwierzàt ubojowi mo-
˝e wystàpiç z wnioskiem do podmiotu obo-
wiàzanego do prowadzenia klasyfikacji
tusz, o których mowa w ust. 1, o przekaza-
nie informacji o planowanych terminach
poddawania zwierzàt ubojowi we wskaza-
nym w tym wniosku okresie. Okres ten nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce. Infor-
macje o planowanych terminach poddawa-
nia zwierzàt ubojowi przekazuje si´ w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

3d. Podmiot poddajàcy zwierz´ta ubojowi
sk∏ada w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce
poddawania zwierzàt ubojowi organowi
Inspekcji kwartalnà i rocznà informacj´
o liczbie uzyskanych tusz:

1) wo∏owych i wieprzowych;

2) w poszczególnych kategoriach oraz kla-
sach uformowania i ot∏uszczenia —
w odniesieniu do tusz byd∏a dojrza∏ego,
je˝eli poddawa∏ tusze klasyfikacji;

3) w poszczególnych klasach mi´snoÊci —
w odniesieniu do tusz wieprzowych, je-
˝eli poddawa∏ tusze klasyfikacji.

3e. Informacj´, o której mowa w ust. 3d, sk∏a-
da si´ w terminie do 10 dnia miesiàca na-
st´pujàcego po kwartale lub roku, którego
informacja dotyczy.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli szczegó∏owy sposób oznaczania
klasy jakoÊci handlowej tusz wieprzo-
wych oraz tusz wo∏owych,
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12) 1) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listo-

pada 1984 r. ustanawiajàce wspólnotowà skal´ klasyfi-
kacji tusz wieprzowych (Dz. Urz. WE L 301 z 20.11.1984,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 6, str. 126, z póên. zm.),

2) rozporzàdzenie Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia
24 paêdziernika 1985 r. ustanawiajàce szczegó∏owe za-
sady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz
wieprzowych (Dz. Urz. WE L 285 z 25.10.1985, str. 39,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 6, str. 252, z póên. zm.),

3) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwiet-
nia 1981 r. ustalajàce wspólnotowà skal´ klasyfikacji
tusz doros∏ego byd∏a (Dz. Urz. WE L 123 z 07.05.1981,
str. 3, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 5, str. 20, z póên. zm.),

4) rozporzàdzenie Komisji (EWG) nr 563/82 z dnia 10 mar-
ca 1982 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stosowa-
nia rozporzàdzenia (EWG) nr 1208/81 ustanawiajàcego
rynkowe ceny doros∏ego byd∏a na podstawie wspól-
notowej skali klasyfikacji tusz wo∏owych (Dz. Urz.
WE L 67 z 11.03.1982, str. 23, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 118,
z póên. zm.),

5) rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1186/90 z dnia 7 maja
1990 r. rozszerzajàce zakres wspólnotowej skali klasy-
fikacji tusz wo∏owych (Dz. Urz. WE L 119 z 11.05.1990,
str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 10, str. 68),

6) rozporzàdzenie Komisji (EWG) nr 344/91 z dnia 13 lute-
go 1991 r. ustanawiajàce szczegó∏owe zasady stoso-
wania rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1186/90 rozsze-
rzajàcego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz
wo∏owych (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.1991, str. 15,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 11, str. 125, z póên. zm.),

7) rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 103/2006 z dnia
20 stycznia 2006 r. przyjmujàce dodatkowe przepisy
dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz by-
d∏a dojrza∏ego (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2006, str. 6).



2) okreÊli wzory formularzy s∏u˝àcych do
sporzàdzania informacji, o których mowa
w ust. 3d,

3) mo˝e okreÊliç rodzaje tusz innych zwie-
rzàt oznaczanych znakiem klasy jakoÊci
handlowej oraz sposób ich oznaczania
tym znakiem

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zastosowa-
nia do tych czynnoÊci odpowiednich urzà-
dzeƒ, okreÊlenia warunków klasyfikacji
umo˝liwiajàcej jednolità rejestracj´ cen ryn-
kowych oraz zapewnienia odpowiedniej za-
p∏aty producentom.”;

3) w art. 17 w ust. 1 uchyla si´ pkt 3;

4) w art. 32:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Badania laboratoryjne zwiàzane z kontrolà
jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych, o której mowa w art. 17, sà przepro-
wadzane w laboratoriach:

1) G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlo-
wej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych;

2) Inspekcji Handlowej.

2. Badania laboratoryjne zwiàzane z ocenà sà
przeprowadzane w laboratoriach G∏ównego
Inspektoratu JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych albo w innych labora-
toriach posiadajàcych akredytacj´.”,

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

„3a. Badania laboratoryjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, sà finansowane ze Êrodków
G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.”;

5) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Protokó∏ przechowuje si´ co najmniej rok od
daty jego sporzàdzenia, z wy∏àczeniem proto-
ko∏u z nadawania klasy tuszom wieprzowym,
który przechowuje si´ przez 4 tygodnie od da-
ty jego sporzàdzenia.”;

6) w art. 40:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kto: 
1) prowadzàc rzeêni´: 

a) nie prowadzi lub nie przechowuje do-
kumentacji albo prowadzi lub przecho-
wuje jà niezgodnie z przepisami art. 11
ust. 1 rozporzàdzenia Komisji (EWG)
nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r.
wprowadzajàcego szczegó∏owe prze-
pisy wykonawcze do rozporzàdzenia
Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie nie-
których norm handlowych w odniesie-
niu do drobiu (Dz. Urz. WE L 143
z 07.06.1991, str. 11, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 11, str. 272, z póên. zm.),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 1538/91”,

b) nie prowadzi systematycznej kontroli
zawartoÊci wody wch∏oni´tej albo pro-
wadzi jà niezgodnie z przepisami
art. 14a ust. 3 i art. 14b ust. 3 rozporzà-
dzenia nr 1538/91 lub nie podejmuje
czynnoÊci okreÊlonych w art. 14a ust. 3
lub art. 14b ust. 3 tego rozporzàdzenia, 

2) b´dàc producentem nie prowadzi lub nie
przechowuje dokumentacji albo prowa-
dzi lub przechowuje jà niezgodnie z prze-
pisami art. 11 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1538/91,

3) b´dàc producentem pasz lub dostawcà
pasz nie prowadzi lub nie przechowuje
dokumentacji albo prowadzi lub przecho-
wuje jà niezgodnie z przepisami art. 11
ust. 2a rozporzàdzenia nr 1538/91,

4) prowadzàc zak∏ad wyl´gowy nie prowa-
dzi lub nie przechowuje dokumentacji al-
bo prowadzi lub przechowuje jà niezgod-
nie z przepisami art. 11 ust. 2b rozporzà-
dzenia nr 1538/91,

5) prowadzàc rzeêni´ nie wykonuje czynno-
Êci, o których mowa w art. 14a ust. 2 lub
art. 14b ust. 2 rozporzàdzenia nr 1538/91

— podlega karze grzywny.”,

b) po ust. 4a dodaje si´ ust. 4b—4d w brzmieniu:

„4b. Kto:

1) prowadzi klasyfikacj´ tusz wieprzowych
lub wo∏owych nie posiadajàc upraw-
nieƒ rzeczoznawcy,

2) wykonuje czynnoÊci zwiàzane z klasyfi-
kacjà lub ustalaniem masy tusz wieprzo-
wych niezgodnie z wymaganiami okre-
Êlonymi w:

a) art. 2 lub 3 rozporzàdzenia Rady
(EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada
1984 r. ustanawiajàcego wspólnoto-
wà skal´ klasyfikacji tusz wieprzo-
wych (Dz. Urz. WE L 301 z 20.11.1984,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6,
str. 126, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 3220/84”, lub

b) art. 2 lub 3, lub za∏àczniku I do rozpo-
rzàdzenia Komisji (EWG) nr 2967/85
z dnia 24 paêdziernika 1985 r. ustana-
wiajàcego szczegó∏owe zasady sto-
sowania wspólnotowej skali klasyfi-
kacji tusz wieprzowych (Dz. Urz.
WE L 285 z 25.10.1985, str. 39,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 252,
z póên. zm.), zwanego dalej „rozpo-
rzàdzeniem nr 2967/85”, lub przepi-
sach wydanych na podstawie art. 2
tego rozporzàdzenia,

3) wykonuje czynnoÊci zwiàzane z klasyfi-
kacjà tusz wo∏owych niezgodnie z wy-
maganiami okreÊlonymi w:
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a) art. 3 lub 4, lub za∏àczniku I i II do roz-
porzàdzenia Rady (EWG) nr 1208/81
z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustalajàce-
go wspólnotowà skal´ klasyfikacji
tusz doros∏ego byd∏a (Dz. Urz.
WE L 123 z 07.05.1981, str. 3, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 20, z póên.
zm.), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem nr 1208/81”, lub

b) art. 1 lub 2, lub za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia Komisji (EWG) nr 563/82
z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiajà-
cego szczegó∏owe zasady stosowa-
nia rozporzàdzenia (EWG) nr 1208/81
ustanawiajàcego rynkowe ceny doro-
s∏ego byd∏a na podstawie wspólno-
towej skali klasyfikacji tusz wo∏o-
wych (Dz. Urz. WE L 67 z 11.03.1982,
str. 23, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5,
str. 118, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 563/82”, lub

c) art. 1 rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 1186/90 z dnia 7 maja 1990 r. roz-
szerzajàcego zakres wspólnotowej
skali klasyfikacji tusz wo∏owych
(Dz. Urz. WE L 119 z 11.05.1990,
str. 32, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10,
str. 68, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 1186/90”, lub

d) za∏àczniku I do rozporzàdzenia Komi-
sji (WE) nr 103/2006 z dnia 20 stycznia
2006 r. przyjmujàcego dodatkowe
przepisy dla stosowania wspólnoto-
wej skali klasyfikacji tusz byd∏a dojrza-
∏ego (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2006,
str. 6), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem nr 103/2006”,

4) nie dokumentuje w sposób okreÊlony
w przepisach o jakoÊci handlowej arty-
ku∏ów rolno-spo˝ywczych albo niew∏a-
Êciwie dokumentuje czynnoÊci z zakresu
klasyfikacji lub ustalania masy tusz wie-
przowych lub wo∏owych 

— podlega karze grzywny.

4c. Kto, prowadzàc rzeêni´ Êwiƒ:

1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu
masy tusz wieprzowych zgodnie z wy-
maganiami art. 2 lub 3, lub 4 rozporzà-
dzenia nr 3220/84,

2) nie przechowuje dokumentacji z czynno-
Êci nadawania klas tuszom wieprzowym
przez okres, o którym mowa w art. 36
ust. 5,

3) nie poddaje klasyfikacji tusz wieprzo-
wych metodami klasyfikacji zatwierdzo-
nymi decyzjà Komisji Europejskiej
2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r.

zatwierdzajàcà metody klasyfikacji tusz
wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. WE L 74
z 19.03.2005, str. 62),

4) nie znakuje tusz wieprzowych zgodnie
z art. 4 rozporzàdzenia nr 3220/84 lub
art. 4 rozporzàdzenia nr 2967/85,

5) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mo-
wa w art. 15a ust. 3c lub 3d

— podlega karze grzywny.

4d. Kto, prowadzàc rzeêni´ byd∏a:

1) nie poddaje klasyfikacji lub ustalaniu
masy tusz wo∏owych zgodnie z wyma-
ganiami okreÊlonymi w:

a) art. 3 lub 4, lub za∏àczniku I i II do roz-
porzàdzenia nr 1208/81,

b) za∏àczniku I do rozporzàdzenia
nr 103/2006,

c) art. 1 rozporzàdzenia Komisji (EWG)
nr 344/91 z dnia 13 lutego 1991 r.
ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady
stosowania rozporzàdzenia Rady
(EWG) nr 1186/90 rozszerzajàcego za-
kres wspólnotowej skali klasyfikacji
tusz wo∏owych (Dz. Urz. WE L 41
z 14.02.1991, str. 15, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 11, str. 125, z póên.
zm.), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem nr 344/91”,

2) nie przechowuje dokumentacji z czyn-
noÊci nadawania klas tuszom wo∏owym
w okresie, o którym mowa w art. 36
ust. 5,

3) nie przekazuje wyników klasyfikacji tusz
wo∏owych dostawcom zwierzàt zgodnie
z art. 1 ust. 5 rozporzàdzenia nr 344/91,

4) nie znakuje tusz wo∏owych zgodnie
z art. 1 rozporzàdzenia nr 344/91,

5) nie dope∏nia obowiàzku, o którym mo-
wa w art. 15a ust. 3c lub 3d 

— podlega karze grzywny.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w ust. 1—4d nast´puje w trybie przepisów
Kodeksu post´powania w sprawach o wy-
kroczenia.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 176 — 12469 — Poz. 1238

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

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz
z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.



1) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Êrodkami ochrony roÊlin w rozumieniu prze-
pisów o ochronie roÊlin, z wyjàtkiem klasyfi-
kacji tych Êrodków pod wzgl´dem stwarza-
nych przez nie zagro˝eƒ dla zdrowia cz∏owie-
ka lub dla Êrodowiska, badaƒ ich w∏aÊciwoÊci
fizykochemicznych, toksycznoÊci i ekotok-
sycznoÊci, przepisów dotyczàcych kart cha-
rakterystyki, opakowaƒ i ich oznakowania,
przepisów wydanych na podstawie art. 31
ust. 1, a tak˝e przepisów art. 34b i 34c oraz
art. 35 i 36,”;

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

„4c) wspó∏praca z innymi paƒstwami cz∏onkow-
skimi Unii Europejskiej, Konfederacjà Szwaj-
carskà lub paƒstwami cz∏onkowskimi Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz Komisjà Euro-
pejskà jako w∏aÊciwy urzàd wyznaczony do
wykonywania zadaƒ administracyjnych okreÊ-
lonych w przepisach Unii Europejskiej doty-
czàcych detergentów,”;

3) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedstawione przez zg∏aszajàcego dane doty-
czàce informacji handlowych i procesu pro-
dukcji sà obj´te tajemnicà s∏u˝bowà.”;

4) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw
gospodarki i Êrodowiska okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) metody przeprowadzania badaƒ, o których
mowa w ust. 1,

2) kryteria, które muszà spe∏niaç jednostki or-
ganizacyjne wykonujàce wymagane ustawà
badania, o których mowa w ust. 1,

3) jednostk´ lub jednostki w∏aÊciwe do kontro-
li i weryfikacji spe∏nienia kryteriów, o któ-
rych mowa w pkt 2, oraz nadawania i cofa-
nia uprawnieƒ w przypadku, odpowiednio,
spe∏niania lub niespe∏nienia tych kryteriów
przez jednostki organizacyjne, o których
mowa w pkt 2,

4) sposób dokonywania kontroli i weryfikacji
spe∏niania kryteriów, o których mowa
w pkt 2, przez jednostk´ lub jednostki w∏a-
Êciwe, o których mowa w pkt 3,

5) tryb nadawania i cofania uprawnieƒ, o któ-
rych mowa w pkt 3, 

6) sposób i tryb uznawania uprawnieƒ nada-
nych przez jednostki za granicà w∏aÊciwe do
kontroli i weryfikacji spe∏niania kryteriów,
o których mowa w pkt 2

— uwzgl´dniajàc przepisy obowiàzujàce
w Unii Europejskiej oraz przepisy Organizacji
Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju.”;

5) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrami w∏aÊciwy-
mi do spraw gospodarki, pracy, rolnictwa
oraz Êrodowiska okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) sposób oznakowania opakowaƒ sub-
stancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych, w szczególnoÊci:

a) treÊç napisów i wzory znaków
ostrzegawczych,

b) sposób umieszczania napisów i zna-
ków ostrzegawczych,

c) wymiary oznakowania w zale˝noÊci
od pojemnoÊci opakowania,

d) kategorie substancji niebezpiecz-
nych, których nazwy umieszcza si´
na oznakowaniu opakowania prepa-
ratu niebezpiecznego,

2) informacje, które powinien zawieraç
wniosek do Inspektora o uzyskanie
zgody na zastosowanie alternatywnej
nazwy rodzajowej,

3) szczególny sposób oznakowania nie-
których preparatów chemicznych

— uwzgl´dniajàc przepisy obowiàzujàce
w Unii Europejskiej oraz informacje jed-
noznacznie identyfikujàce niebezpiecznà
substancj´ zawartà w preparacie i propo-
zycj´ alternatywnej nazwy rodzajowej.”;

6) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) kategorie substancji niebezpiecznych i pre-
paratów niebezpiecznych, którymi obrót
wymaga posiadania okreÊlonych kwalifika-
cji,

2) kwalifikacje, które muszà posiadaç osoby
prowadzàce na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obrót okreÊlonymi kategoriami sub-
stancji niebezpiecznych i preparatów nie-
bezpiecznych,

3) tryb uznawania kwalifikacji osób pochodzà-
cych z paƒstw, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 6

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç ochrony
zdrowia ludzi i ochrony Êrodowiska przed za-
gro˝eniami stwarzanymi przez substancje nie-
bezpieczne i preparaty niebezpieczne.”;

7) w art. 32:

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

„1a. Je˝eli istniejà szczegó∏owe dowody, ˝e
detergent stwarza zagro˝enie dla bezpie-
czeƒstwa lub zdrowia cz∏owieka lub zwie-
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rzàt lub zagro˝enie dla Êrodowiska, nawet
w przypadku spe∏nienia wymagaƒ rozpo-
rzàdzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz.
WE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34,
str. 48), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 648/2004”, Inspektor do Spraw Sub-
stancji i Preparatów Chemicznych, po uzy-
skaniu opinii G∏ównego Inspektora Sani-
tarnego i G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska, mo˝e, na czas okreÊlony, nie
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, w drodze decyzji,
zakazaç wprowadzania takiego detergentu
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub okreÊliç warunki, jakie muszà
zostaç spe∏nione podczas wprowadzania
do obrotu, spe∏niajàc jednoczeÊnie wyma-
gania, o których mowa w art. 15 ust. 1 roz-
porzàdzenia nr 648/2004.

1b. Inspektor do Spraw Substancji i Prepara-
tów Chemicznych, w drodze decyzji, uchy-
la albo przed∏u˝a o nast´pne 6 miesi´cy za-
kaz, o którym mowa w ust. 1a, stosownie
do wyników konsultacji przewidzianych
w art. 15 ust. 2 rozporzàdzenia nr 648/2004.

1c. Inspektor do Spraw Substancji i Prepara-
tów Chemicznych, w drodze decyzji, uchy-
la zakaz, o którym mowa w ust. 1a, po pod-
j´ciu decyzji przewidzianej w art. 15 ust. 2
rozporzàdzenia nr 648/2004.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mo-
wa w ust. 1a, mo˝e wystàpiç tak˝e G∏ówny
Inspektor Sanitarny, G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska lub G∏ówny Inspektor
Inspekcji Handlowej.”;

8) po art. 33 dodaje si´ art. 33a i 33b w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna oraz
inne organy wymienione w art. 33,
w zakresie tam okreÊlonym, sprawujà
nadzór nad przestrzeganiem przepi-
sów rozporzàdzenia nr 648/2004.

2. Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna spra-
wuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów rozporzàdzenia (WE)
nr 304/2003 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.
dotyczàcego wywozu i przywozu nie-
bezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz.
WE L 63 z 06.03.2003, str. 1, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 11, t. 46, str. 65, z póên.
zm.).

Art. 33b. Organy wymienione w art. 33 realizujà
nadzór, o którym mowa w art. 33 i 33a,
na zasadach i w trybie okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.”;

9) art. 34a i 34b otrzymujà brzmienie:

„Art. 34a. Producent lub importer istniejàcej sub-
stancji, który:
1) wbrew przepisom rozporzàdzenia Ra-

dy nr 793/93/EWG z dnia 23 marca
1993 r. w sprawie oceny i kontroli
ryzyk stwarzanych przez istniejàce
substancje (Dz. Urz. WE L 84
z 05.04.1993, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 2, str. 212, z póên. zm.) nie przeka-
zuje Komisji Europejskiej i Biuru po-
siadanych przez siebie informacji,
o których mowa w art. 7 ust. 2 tego
rozporzàdzenia, ˝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
rozporzàdzenia nr 793/93/EWG z dnia
23 marca 1993 r. w sprawie oceny
i kontroli ryzyk stwarzanych przez ist-
niejàce substancje 

— podlega grzywnie.

Art. 34b. Kto:

1) niezgodnie z art. 14 rozporzàdzenia
(WE) nr 304/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. dotyczàcego wywozu i przy-
wozu niebezpiecznych chemikaliów,
eksportuje artyku∏y lub chemikalia
wymienione w Za∏àczniku V do tego
rozporzàdzenia,

2) niezgodnie z art. 13 ust. 6 rozporzàdze-
nia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. dotyczàcego wywozu i przywo-
zu niebezpiecznych chemikaliów, eks-
portuje chemikalia wymienione w Za-
∏àczniku I Cz´Êç 2 i 3 do tego rozporzà-
dzenia bez otrzymania informacji
z Biura, ˝e w∏adze paƒstwa importera
wyra˝ajà zgod´ na ich import

— podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci do lat 2.”;

10) po art. 34b dodaje si´ art. 34c—34f w brzmieniu:

„Art. 34c. Kto:

1) nie zg∏asza w Biurze eksportu chemi-
kaliów wymienionych w Za∏àczni-
ku I Cz´Êç 1 do rozporzàdzenia (WE)
nr 304/2003 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.
dotyczàcego wywozu i przywozu nie-
bezpiecznych chemikaliów, nie póê-
niej ni˝ 30 dni przed pierwszym eks-
portem i nie póêniej ni˝ 15 dni przed
pierwszym eksportem w nast´pnych
latach, zgodnie z art. 7 ust. 1 tego roz-
porzàdzenia,
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2) niezgodnie z art. 9 ust. 1 rozporzàdze-
nia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. dotyczàcego wywozu i przy-
wozu niebezpiecznych chemikaliów,
nie informuje w pierwszym kwartale
roku Biura o wielkoÊci eksportu i im-
portu chemikaliów wymienionych
w Za∏àczniku I tego rozporzàdzenia
w minionym roku, 

3) niezgodnie z art. 16 rozporzàdzenia
(WE) nr 304/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2003 r. dotyczàcego wywozu i przy-
wozu niebezpiecznych chemikaliów
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.

Art. 34d. Kto:

1) wprowadza do obrotu Êrodek po-
wierzchniowo czynny przeznaczony
do stosowania w detergentach lub
detergent zawierajàcy Êrodek po-
wierzchniowo czynny, niespe∏niajàcy
warunków okreÊlonych w art. 4 roz-
porzàdzenia (WE) nr 648/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie deter-
gentów,

2) wprowadza do obrotu lub stosuje Êro-
dek powierzchniowo czynny przezna-
czony do stosowania w detergentach
lub detergent zawierajàcy Êrodek po-
wierzchniowo czynny, niezgodnie
z warunkami odst´pstwa udzielonego
na podstawie art. 5 rozporzàdzenia
(WE) nr 648/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie detergentów

— podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci do lat 2.

Art. 34e. Kto:

1) wprowadza do obrotu detergent bez
oznakowania albo oznakowany nie-
zgodnie z art. 11 rozporzàdzenia (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentów,

2) nie dostarcza lub nie udost´pnia in-
formacji, o których mowa, odpowied-
nio, w art. 9 rozporzàdzenia (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentów i w Za∏àczni-
ku VII D do tego rozporzàdzenia

— podlega karze grzywny.

Art. 34f. Kto wbrew ograniczeniom, zakazom lub
warunkom okreÊlonym w przepisach wy-
danych na podstawie art. 31 ust. 1 produ-
kuje, wprowadza do obrotu lub stosuje
substancje niebezpieczne i preparaty nie-
bezpieczne lub zawierajàce je produkty
— podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci do lat 2.”;

11) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Post´powanie w sprawach okreÊlonych

w art. 34e i 35—38 nast´puje w trybie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1148, z póên. zm.14)).”.

Art. 20. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o rolni-
czych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471,
z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 34,
poz. 292) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Kontrol´ prawid∏owoÊci przekazywanych

danych rynkowych przez przedsi´biorców,
o których mowa w art. 4 ust. 1, prowadzi
Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych.

2. Kontrol´ przeprowadza si´ zgodnie z prze-
pisami o jakoÊci handlowej artyku∏ów rol-
no-spo˝ywczych obowiàzujàcymi w tym
zakresie.

3. G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Arty-
ku∏ów Rolno-Spo˝ywczych przekazuje mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rol-
nych kopi´ protoko∏u z kontroli w terminie
7 dni od dnia podpisania tego protoko∏u.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
przedsi´biorców i rodzaj artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych obj´tych kontrolà prawid∏o-
woÊci przekazywania danych rynkowych,
a tak˝e cz´stotliwoÊç przeprowadzania ta-
kiej kontroli, majàc na wzgl´dzie koniecz-
noÊç uzyskania informacji dotyczàcych
wiarygodnoÊci przekazywanych danych
rynkowych oraz zapewnienie mo˝liwoÊci
porównania danych uj´tych w dokumen-
tach ze stanem faktycznym.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or-
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, z póên. zm.15)) do tytu∏u ustawy dodaje si´
odnoÊnik nr 1 w brzmieniu:
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„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspól-
not Europejskich:

1) dyrektywy Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia
1993 r. ustanawiajàcej szczegó∏owe warunki
wykonywania prawa g∏osowania i kandydo-
wania w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego przez obywateli Unii majàcych miejsce
zamieszkania w paƒstwie cz∏onkowskim, któ-
rego nie sà obywatelami (Dz. Urz. WE L 329
z 30.12.1993, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 20, t. 1, str. 7),

2) dyrektywy Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia
1994 r. ustanawiajàcej szczegó∏owe warunki
wykonywania prawa g∏osowania i kandydo-
wania w wyborach lokalnych przez obywateli
Unii majàcych miejsce zamieszkania w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, którego nie sà obywate-
lami (Dz. Urz. WE L 368 z 31.12.1994, str. 38,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 20, t. 1, str. 12, z póên. zm.).”.

Art. 22. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o za-
sadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954,
z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obywatelom paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli w tych paƒ-
stwach, poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, kwalifikacje do wykonywania za-
wodów regulowanych, uznaje si´ te kwalifi-
kacje na zasadach okreÊlonych w ustawie.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Obywatelom paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, których kwalifikacje zosta∏y
uznane, zapewnia si´ prawo wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu regulo-
wanego na takich samych zasadach jak oso-
bom, które kwalifikacje do jego wykonywa-
nia uzyska∏y w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ustawa nie narusza zasad uznawania kwali-
fikacji do wykonywania zawodów regulo-
wanych, nabytych w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) — stronie umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach.”;

2) w art. 2 w pkt 5, 7 i 8, w pkt 9 w lit. a i b, w pkt 15,
w art. 4 w ust. 2, w art. 9 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b
i w pkt 5, w art. 15, w art. 16 w ust. 3, w art. 16a,
w art. 16b, w art. 18 w ust. 2 oraz w art. 19 po wy-
razach „Unii Europejskiej” dodaje si´ u˝yte w od-
powiednim przypadku wyrazy „ , Konfederacja
Szwajcarska”.

Art. 23. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z póên. zm.17)) w art. 19 w ust. 2 pkt 33 otrzy-
muje brzmienie:

„33) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapo-
bieganiu szkodom w Êrodowisku i ich naprawie:
a) wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, o któ-

rych mowa w art. 13 ust. 3, w art. 15 ust. 1
oraz w art. 17 ust. 2 tej ustawy,

b) postanowienia, o których mowa w art. 24
ust. 7 tej ustawy.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póên.
zm.18)) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do wyrobów me-
dycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93,
poz. 896 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) w zakresie
wprowadzania do obrotu i do u˝ytkowania.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leÊnym
materiale rozmno˝eniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kontroli leÊnego materia∏u podstawowego

oraz leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego
wprowadzanego do obrotu,”;

2) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje

si´ na 14 dni przed planowanym terminem pozy-
skania leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego.”;

3) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. 1. Do czasu wydania Êwiadectwa pocho-

dzenia producent jest obowiàzany do
przechowywania poszczególnych par-
tii leÊnego materia∏u rozmno˝eniowe-
go, pozyskanego w danym roku doj-
rzewania z leÊnego materia∏u podsta-
wowego zarejestrowanego w Krajo-
wym Rejestrze pod jednym numerem
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16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 12, poz. 62 oraz
z 2007 r. Nr 147, poz. 1028.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859 i Nr 147,
poz. 1033.
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poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834.



rejestrowym, w sposób zapewniajàcy
jego identyfikacj´ i zapobiegajàcy jego
zmieszaniu z leÊnym materia∏em roz-
mno˝eniowym wyprodukowanym
z leÊnego materia∏u podstawowego
zarejestrowanego pod innym nume-
rem rejestrowym.

2. Ka˝dà z partii, o których mowa w ust. 1,
zaopatruje si´ w etykiet´ zawierajàcà
nast´pujàce informacje:

1) numer, pod którym w Krajowym Re-
jestrze zarejestrowano leÊny mate-
ria∏ podstawowy, z którego pozyska-
no leÊny materia∏ rozmno˝eniowy,

2) dat´ pozyskania leÊnego materia∏u
rozmno˝eniowego,

3) iloÊç leÊnego materia∏u rozmno˝e-
niowego w partii wyra˝onà w kilo-
gramach lub sztukach,

4) podpis producenta.”;

4) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister wydaje dla leÊnego materia∏u roz-
mno˝eniowego wyprodukowanego w danym
roku dojrzewania z leÊnego materia∏u podsta-
wowego zarejestrowanego w Krajowym Reje-
strze pod jednym numerem rejestrowym
Êwiadectwo pochodzenia okreÊlajàce nazw´
leÊnego materia∏u rozmno˝eniowego, jego ro-
dzaj, kategori´, przeznaczenie i sposób wypro-
dukowania, a tak˝e dane dotyczàce leÊnego
materia∏u podstawowego, z którego zosta∏ po-
zyskany.”;

5) uchyla si´ art. 58 i 59;

6) po art. 59 dodaje si´ art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. Zezwala si´ na obrót leÊnym materia-
∏em rozmno˝eniowym, niespe∏niajàcym
warunków okreÊlonych w ustawie,
w postaci jednostek nasiennych, cz´Êci
roÊlin przeznaczonych do produkcji ma-
teria∏u sadzeniowego oraz materia∏u sa-
dzeniowego wyprodukowanego z jed-
nostek nasiennych pozyskanych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, a˝ do
wyczerpania zapasów.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên.
zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 38a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) definicje klasyfikacji stanu iloÊciowego oraz
stanu chemicznego wód podziemnych;”;

2) w art. 45 w ust. 1 uchyla si´ pkt 2;

3) w art. 92 w ust. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) opiniowanie, w odniesieniu do bezpoÊrednich
zagro˝eƒ szkodà w wodach i szkody w wo-
dach, decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 3
oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w Êrodowi-
sku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493).”.

Art. 27. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochro-
nie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662) w art. 7
dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Postanowienia umowne sprzeczne z ust. 1 i 2 sà
niewa˝ne.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. Wykonywanie przez przewoênika dro-
gowego przewozu kabota˝owego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wymaga uzyskania zezwolenia na
przewóz kabota˝owy, które wydaje
minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu. Przepisy art. 22 ust. 1 stosuje si´
odpowiednio. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
wydaje si´ na wniosek przewoênika
drogowego, pod warunkiem do∏àcze-
nia do niego co najmniej dwóch pozy-
tywnych opinii organizacji o zasi´gu
ogólnokrajowym zrzeszajàcych prze-
woêników drogowych.”;

2) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Wykonywanie przez przewoênika dro-
gowego przewozu kabota˝owego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wymaga uzyskania zezwolenia, które
wydaje minister w∏aÊciwy do spraw
transportu, o ile umowy mi´dzynaro-
dowe nie stanowià inaczej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1,
wydaje si´ na wniosek przewoênika
drogowego, pod warunkiem do∏àcze-
nia do niego co najmniej dwóch pozy-
tywnych opinii organizacji o zasi´gu
ogólnokrajowym zrzeszajàcych prze-
woêników drogowych.”;

3) w art. 87 w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymujà brzmie-
nie:

„a) przy wykonywaniu przewozów regularnych
i regularnych specjalnych — odpowiednie ze-
zwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obo-
wiàzujàcym rozk∏adem jazdy,

b) przy wykonywaniu mi´dzynarodowych prze-
wozów wahad∏owych lub okazjonalnych —
odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy,”;
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4) w art. 90a:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych, corocznie, w terminie do dnia 31 mar-
ca ka˝dego roku, zgodnie z formularzem,
o którym mowa w ust. 3.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogo-
wego przekazuje G∏ównemu Inspektorowi
Transportu Drogowego informacje, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, w tym informa-
cje uzyskane od innych organów kontrol-
nych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych, co-
rocznie, w terminie do dnia 31 stycznia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory for-
mularzy do przekazywania danych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, uwzgl´dniajàc
zakres danych niezb´dnych do przekazania
Komisji Europejskiej na podstawie przepi-
sów prawa wspólnotowego.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o euro-
pejskich radach zak∏adowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1077) w art. 4:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy wi´cej ni˝ jeden przedsi´-
biorca spe∏nia kryteria, o których mowa
w ust. 2, za przedsi´biorc´ sprawujàcego kon-
trol´ uwa˝a si´ tego, który mo˝e mianowaç
ponad po∏ow´ cz∏onków organu zarzàdzajàce-
go lub nadzorczego przedsi´biorcy zale˝nego,
do czasu gdy inny przedsi´biorca stanie si´
przedsi´biorcà sprawujàcym kontrol´.”;

2) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Za przedsi´biorc´ sprawujàcego kontrol´ nad
innym przedsi´biorcà nie uwa˝a si´ przedsi´-
biorcy, który:

1) jest instytucjà finansowà czasowo nabywa-
jàcà lub obejmujàcà akcje albo udzia∏y w ce-
lu ich odsprzeda˝y, je˝eli przedmiotem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej tej instytucji jest pro-
wadzone na w∏asny lub cudzy rachunek in-
westowanie w akcje albo udzia∏y innych
przedsi´biorców, pod warunkiem, ˝e od-
sprzeda˝ ta nastàpi przed up∏ywem roku od
dnia nabycia, oraz ˝e:

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych ak-
cji albo udzia∏ów, z wyjàtkiem prawa do
dywidendy, lub

b) instytucja ta wykonuje prawa z tych akcji
lub udzia∏ów wy∏àcznie w celu przygoto-
wania odsprzeda˝y ca∏oÊci lub cz´Êci
przedsi´biorstwa, jego majàtku lub tych
akcji albo udzia∏ów;

2) posiadajàc status przedsi´biorcy sprawujà-
cego kontrol´, jest przedsi´biorcà, którego
wy∏àcznym przedmiotem dzia∏alnoÊci jest
nabywanie pakietów akcji lub udzia∏ów
w innych przedsi´biorstwach oraz zarzà-
dzanie tymi pakietami i obracanie nimi
w celu wypracowania zysku, bez bezpo-
Êredniego lub poÊredniego anga˝owania
si´ w zarzàdzanie tymi przedsi´biorstwa-
mi, lub te˝ ustalania zachowania tych
przedsi´biorstw na rynku w∏aÊciwym w ro-
zumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lute-
go 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99,
poz. 660 i Nr 171, poz. 1206).”. 

Art. 30. 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, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Obywatelom paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, któ-
rzy nabyli w tych paƒstwach, poza gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwali-
fikacje do podejmowania lub wykony-
wania dzia∏alnoÊci wymienionych w za-
∏àczniku do ustawy — uznaje si´ te kwa-
lifikacje, na zasadach okreÊlonych
w ustawie, o ile w Rzeczypospolitej Pol-
skiej przepisy odr´bne uzale˝niajà po-
dejmowanie lub wykonywanie tych
dzia∏alnoÊci od spe∏nienia wymagaƒ
okreÊlonych w tych przepisach.

2. Obywatele paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym za-
mieszkali na terytorium jednego z tych
paƒstw, których kwalifikacje zosta∏y
uznane zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w ustawie, majà prawo podj´cia lub wy-
konywania 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 Rzeczypospo-
litej Polskiej.

2a. Ustawa reguluje zasady poÊwiadczenia
charakteru, okresu i rodzaju dzia∏alnoÊci
wykonywanej na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej przez obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Kon-
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federacji Szwajcarskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
ny umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym do celów uznawania
kwalifikacji do podejmowania lub wyko-
nywania dzia∏alnoÊci poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ustawa nie narusza zasad uznawania
kwalifikacji do podejmowania lub wyko-
nywania innych dzia∏alnoÊci lub zawo-
dów, nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub paƒstwach cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, okreÊlonych w przepisach od-
r´bnych.”;

2) w art. 2 w pkt 3 i 4, w art. 7 w ust. 4, w art. 9
w ust. 3, w art. 10 w ust. 5, w art. 11 w ust. 3 i 4,
w art. 13 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Unii Europej-
skiej” zast´puje si´ wyrazami „Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej”;

3) 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 paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym sà or-
gany okreÊlone w przepisach odr´bnych
uprawnione do wydawania takich decyzji wo-
bec osób, które w Rzeczypospolitej Polskiej
uzyska∏y kwalifikacje spe∏niajàce wymagania
niezb´dne do podejmowania lub wykonywa-
nia takiej dzia∏alnoÊci.”;

4) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. W przypadku gdy obywatel paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, zamie-
rza podjàç lub wykonywaç dzia∏alnoÊç
na terenie innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, upowa˝niony organ, na wniosek
zainteresowanego, wyda zaÊwiadcze-
nie stwierdzajàce charakter, okres i ro-
dzaj dzia∏alnoÊci wykonywanej na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organem upowa˝nionym do wydania
zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
jest marsza∏ek województwa w∏aÊciwy
dla miejsca zamieszkania osoby sk∏ada-
jàcej wniosek, a w przypadku braku
miejsca zamieszkania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej — marsza∏ek woje-
wództwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na ostat-
nie miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci
lub ostatnie miejsce zatrudnienia przy
wykonywaniu dzia∏alnoÊci, w tym
w charakterze dyrektora lub na stanowi-
sku kierowniczym. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, wykaz dokumentów, które na-
le˝y do∏àczyç do wniosku o wydanie
zaÊwiadczenia oraz instrukcj´ wype∏-
niania zaÊwiadczenia, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç zachowania jednolitego
wzoru zaÊwiadczenia na terenie ca∏ego
kraju. 

4. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1,
zawiera w szczególnoÊci informacje
o przebiegu doÊwiadczenia zawodowe-
go z podzia∏em na wykonywanie dzia∏al-
noÊci na w∏asny rachunek, zatrudnienie
przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci, w tym
w charakterze dyrektora lub na stanowi-
sku kierowniczym.

5. Wydanie zaÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, podlega op∏acie w wyso-
koÊci 50 z∏. Op∏ata stanowi dochód bu-
d˝etu samorzàdu województwa.”;

5) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty i wycho-
wania oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw szkolnictwa wy˝szego, w dro-
dze rozporzàdzenia, wskazuje lub two-
rzy oÊrodek informacji w∏aÊciwy do in-
formowania o zasadach uznawania
kwalifikacji do podejmowania lub wy-
konywania dzia∏alnoÊci oraz ustala
szczegó∏owy zakres zadaƒ oÊrodka,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnie-
nia dost´pu do w∏aÊciwej informacji
obywatelom paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym.

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 infor-
macji dla obywateli paƒstwa cz∏onkow-
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skiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkow-
skiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ma-
teria∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z póên. zm.20))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy Rady 93/15/EWG
z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji
przepisów dotyczàcych wprowadzania do obro-
tu i kontroli materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego (Dz. Urz. WE L 121
z 15.05.1993, str. 20, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 58,
z póên. zm.).”;

2) w art. 3 w pkt 15, w art. 32 w ust. 1 i 2, w art. 36,
w art. 39 w ust. 2 oraz w art. 51 w ust. 5 po wyra-
zach „Unii Europejskiej” dodaje si´ u˝yte w odpo-
wiednim przypadku wyrazy „ , Republika Turcji lub
paƒstwo cz∏onkowskie Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strona umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym”.

Art. 32. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z póên. zm.21)) w art. 24:

1) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z∏o˝y∏ z wynikiem pozytywnym egzamin dla
doradców przed komisjà egzaminacyjnà po-
wo∏anà przez wojewódzkiego inspektora trans-
portu drogowego w ciàgu roku przed datà
up∏ywu wa˝noÊci Êwiadectwa doradcy.”;

2) w ust. 8:

a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) obywatelstwa;”,

b) w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) daty wa˝noÊci Êwiadectwa doradcy.”;

3) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego
przekazuje Komisji Europejskiej katalog pytaƒ
egzaminacyjnych dotyczàcych egzaminów,
o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4
pkt 4.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przewoênik kolejowy — przedsi´biorc´, któ-
ry na podstawie licencji wykonuje przewozy
kolejowe lub Êwiadczy us∏ug´ trakcyjnà;”,

b) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) us∏uga trakcyjna — dzia∏alnoÊç przedsi´-
biorcy polegajàcà na zapewnieniu pojazdu
trakcyjnego wraz z obs∏ugà do wykonania
przewozu kolejowego;”;

2) w art. 43:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza polegajàca na wy-
konywaniu przewozów kolejowych osób lub
rzeczy albo na Êwiadczeniu us∏ug trakcyj-
nych podlega licencjonowaniu.

2. Licencja jest potwierdzeniem zdolnoÊci
przedsi´biorcy do wykonywania funkcji
przewoênika kolejowego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz paƒstw, o któ-
rych mowa w ust. 3.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Licencj´ wydaje si´ na czas nieokreÊlony,
z zastrze˝eniem ust. 4a.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zawieszenia lub cofni´cia
licencji z powodu niespe∏niania wymagaƒ
dotyczàcych wiarygodnoÊci finansowej,
Prezes UTK mo˝e wydaç licencj´ tymcza-
sowà na przeprowadzenie zmian w przed-
si´biorstwie, pod warunkiem, ˝e nie b´dzie
to zagra˝aç bezpieczeƒstwu prowadzonej
dzia∏alnoÊci. Licencja tymczasowa jest
wa˝na nie d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od
dnia jej wydania.”;

3) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Organem w∏aÊciwym do udzielania,
odmowy udzielania, zmiany, zawiesza-
nia lub cofni´cia licencji jest Prezes
UTK.

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmia-
na, zawieszenie lub cofni´cie licencji
nast´puje w drodze decyzji.”;

4) w art. 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb sk∏adania i roz-
patrywania wniosków o udzielenie licencji oraz
wzory licencji, uwzgl´dniajàc odpowiednio ko-
niecznoÊç zapewnienia sprawnoÊci prowadzo-
nego post´powania administracyjnego oraz
zakres niezb´dnych danych.”;
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5) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za udzielenie licencji i licencji tymczasowej po-
biera si´ op∏at´ w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
równowartoÊç w z∏otych 2 000 euro, ustalonej
przy zastosowaniu kursu Êredniego og∏aszane-
go przez Narodowy Bank Polski obowiàzujàce-
go w dniu udzielenia licencji.”;

6) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Prezes UTK odmawia udzielenia licencji,
cofa licencj´, zawiesza licencj´ lub zmie-
nia jej zakres ze wzgl´du na zagro˝enie
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwo paƒstwa
albo inny wa˝ny interes publiczny.”;

7) po art. 51 dodaje si´ art. 51a w brzmieniu:

„Art. 51a. 1. Licencjonowany przewoênik w przy-
padku zmiany majàcej wp∏yw na jego
sytuacj´ prawnà, w szczególnoÊci
w przypadku po∏àczenia lub przej´cia
przedsi´biorcy, informuje o tym Pre-
zesa UTK. W tym przypadku Prezes
UTK mo˝e podjàç decyzj´ o ponow-
nym przed∏o˝eniu licencji do zatwier-
dzenia, je˝eli stwierdzi zagro˝enie
bezpieczeƒstwa zwiàzanego z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià.

2. W przypadku gdy licencjonowany
przewoênik zamierza znacznie zmie-
niç lub rozszerzyç swojà dzia∏alnoÊç,
informuje o tym Prezesa UTK, który
wzywa go do ponownego przed∏o˝e-
nia licencji do zatwierdzenia.

3. W przypadku gdy przedsi´biorca nie
prowadzi∏ licencjonowanej dzia∏alno-
Êci przez okres 6 miesi´cy lub nie
podjà∏ tej dzia∏alnoÊci w okresie
6 miesi´cy od dnia wydania licencji,
Prezes UTK mo˝e podjàç decyzj´
o ponownym przed∏o˝eniu licencji do
zatwierdzenia albo o jej zawieszeniu.
Przedsi´biorca, ze wzgl´du na specy-
ficzny charakter us∏ug, jakie majà byç
Êwiadczone, mo˝e wystàpiç do Preze-
sa UTK o przyznanie d∏u˝szego okre-
su na rozpocz´cie prowadzenia licen-
cjonowanej dzia∏alnoÊci.”;

8) w art. 52:

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

„1a. Prezes UTK zawiesza licencj´, je˝eli przed-
si´biorca:

1) nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w ustawie;

2) nie wywiàza∏ si´ z zobowiàzaƒ z∏o˝o-
nych w oÊwiadczeniach, w okreÊlonych
w nich terminach;

3) wykonujàcy mi´dzynarodowe przewozy
kolejowe nie przestrzega postanowieƒ
odpowiednich umów mi´dzynarodo-
wych, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes UTK cofa licencj´, je˝eli przedsi´bior-
ca:

1) zosta∏ pozbawiony prawa wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej licencjà
na podstawie prawomocnego orzeczenia
sàdowego;

2) wobec którego wszcz´to post´powanie
upad∏oÊciowe lub inne post´powanie
o podobnym charakterze nie ma faktycz-
nych mo˝liwoÊci zadowalajàcej restruk-
turyzacji finansowej;

3) nie usunà∏ nieprawid∏owoÊci b´dàcych
podstawà zawieszenia licencji w termi-
nach wyznaczonych przez Prezesa UTK.”,

c) uchyla si´ ust. 3,

d) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. O przyznaniu licencji, jej cofni´ciu, zawie-
szeniu lub zmianie Prezes UTK niezw∏ocznie
powiadamia Komisj´ Europejskà.

6. W przypadku gdy Prezes UTK stwierdzi, ˝e
przewoênik kolejowy posiadajàcy licencj´
wydanà przez w∏aÊciwà w∏adz´ innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym nie spe∏nia wymagaƒ doty-
czàcych licencjonowania, o fakcie tym nie-
zw∏ocznie powiadamia w∏aÊciwà w∏adz´ te-
go paƒstwa.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Pra-
wo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póên. zm.22))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) odnoÊnik nr 1 do tytu∏u ustawy otrzymuje brzmie-
nie:

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

1) dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r.
w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku
wewn´trznego us∏ug pocztowych Wspólno-
ty oraz poprawy jakoÊci us∏ug (Dz. Urz.
WE L 15 z 21.01.1998, str. 14, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 6, t. 3, str. 71, z póên. zm.),

2) dyrektywy 2002/39/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmie-
niajàcej dyrektyw´ 97/67/WE w zakresie dal-
szego otwarcia na konkurencj´ wspólnoto-
wych us∏ug pocztowych (Dz. Urz. WE L 176
z 05.07.2002, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 316).”;
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2) po art. 33 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Udzielenie dotacji dla operatora inne-
go ni˝ mikroprzedsi´biorca lub ma∏y
przedsi´biorca:

1) b´dàcego w trudnej sytuacji eko-
nomicznej, który spe∏nia kryteria
okreÊlone w wytycznych Komisji
Europejskiej dotyczàcych pomocy
paƒstwa w celu ratowania i re-
strukturyzacji zagro˝onych przed-
si´biorstw23) lub

2) znajdujàcego si´ w okresie restruk-
turyzacji przeprowadzanej z wyko-
rzystaniem pomocy publicznej

— podlega notyfikacji Komisji Euro-
pejskiej jako pomoc indywidualna.

2. Udzielenie dotacji nie podlega notyfi-
kacji Komisji Europejskiej jako po-
moc indywidualna, gdy operator,
o którym mowa w ust. 1, zamierza
skorzystaç lub korzysta z indywidual-
nej pomocy na restrukturyzacj´, je˝e-
li wraz z notyfikacjà projektu tej po-
mocy zosta∏a przekazana Komisji Eu-
ropejskiej informacja o pomocy
w formie dotacji.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
dotacja mo˝e byç udzielona po za-
twierdzeniu przez Komisj´ Europejskà
pomocy indywidualnej na restruktury-
zacj´.”;

3) w art. 44:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprzeda˝y us∏ug pocztowych w uj´ciu ilo-
Êciowym i wartoÊciowym w podziale na:

a) powszechne us∏ugi pocztowe Êwiadczo-
ne w ramach us∏ug zastrze˝onych,

b) pozosta∏e powszechne us∏ugi pocztowe,

c) inne us∏ugi pocztowe, niewymienione
w lit. a i b;”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprzeda˝y us∏ug pocztowych w uj´ciu ilo-
Êciowym i wartoÊciowym w podziale na:

a) us∏ugi Êwiadczone w ramach granicy wa-
gowej us∏ug zastrze˝onych,

b) inne us∏ugi pocztowe;”;

4) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operator przedk∏ada Prezesowi UKE projekt
regulaminu Êwiadczenia powszechnych
us∏ug pocztowych, o którym mowa w ust. 1,
oraz projekt zmian do obowiàzujàcego regu-

laminu, co najmniej na 60 dni przed ich
wprowadzeniem. Ponadto operator publicz-
ny do∏àcza opini´ Rady Poczty Polskiej do
projektu regulaminu lub projektu jego
zmian.”,

b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Prezes UKE mo˝e, w drodze decyzji, w ter-
minie do 30 dni od dnia przed∏o˝enia projek-
tu regulaminu Êwiadczenia powszechnych
us∏ug pocztowych albo projektu zmian do
obowiàzujàcego regulaminu, wnieÊç sprze-
ciw wobec ich postanowieƒ, je˝eli sà
sprzeczne z przepisami prawa lub naruszajà
prawa podmiotów korzystajàcych z po-
wszechnych us∏ug pocztowych.

4. Regulamin Êwiadczenia powszechnych us∏ug
pocztowych lub jego zmiany w cz´Êci obj´tej
sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzà w ˝y-
cie.”;

5) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Operator Êwiadczàcy powszechne
us∏ugi pocztowe ustala wysokoÊç
op∏at za te us∏ugi zgodnie z zasadami,
o których mowa w art. 50.

2. Prezes UKE mo˝e wystàpiç, za poÊred-
nictwem ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci, z wnioskiem do Rady
Ministrów o ustalenie na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o ce-
nach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póên.
zm.24)), cen urz´dowych powszech-
nych us∏ug pocztowych.

3. Operator Êwiadczàcy powszechne
us∏ugi pocztowe, w tym operator
publiczny, przedk∏ada Prezesowi UKE
projekt cennika powszechnych us∏ug
pocztowych oraz projekt zmian do
obowiàzujàcego cennika wraz z okreÊ-
leniem poszczególnych sk∏adników
kosztów Êwiadczenia ka˝dej us∏ugi, co
najmniej na 60 dni przed planowanym
terminem ich wprowadzenia.

4. Prezes UKE mo˝e, w drodze decyzji,
w terminie do 30 dni od dnia przed∏o-
˝enia projektu cennika powszechnych
us∏ug pocztowych lub projektu zmian
do obowiàzujàcego cennika, wnieÊç
sprzeciw w stosunku do ca∏oÊci albo
cz´Êci projektu tego cennika albo pro-
jektu zmian do obowiàzujàcego cenni-
ka, je˝eli sà one sprzeczne z przepisami
ustawy. Cennik powszechnych us∏ug
pocztowych lub jego zmiany w zakre-
sie obj´tym sprzeciwem Prezesa UKE
nie wchodzà w ˝ycie.
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5. Prezes UKE w okresie przewidzianym
na wykonanie czynnoÊci, o których
mowa w ust. 4, mo˝e zobowiàzaç pi-
semnie operatora Êwiadczàcego us∏u-
gi powszechne do przed∏o˝enia, nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia
otrzymania pisma, dodatkowych infor-
macji umo˝liwiajàcych ocen´ projektu
cennika powszechnych us∏ug poczto-
wych lub projektu zmian do obowiàzu-
jàcego cennika.

6. Operator Êwiadczàcy powszechne
us∏ugi pocztowe jest obowiàzany do
udost´pnienia cenników powszech-
nych us∏ug pocztowych we wszystkich
placówkach, w których sà one Êwiad-
czone.

7. Cenniki powszechnych us∏ug poczto-
wych operatora publicznego oraz
zmiany do obowiàzujàcego cennika
podlegajà niezw∏ocznie og∏oszeniu
w Biuletynie Urz´du Komunikacji Elek-
tronicznej, zwanym dalej „Biuletynem
UKE”.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o prze-
wozie kolejà towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97,
poz. 962, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r.
Nr 249, poz. 1834) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 34 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Prezes UTK przekazuje Komisji Europejskiej
katalog pytaƒ, z których tworzone sà zestawy
egzaminacyjne.”;

2) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prowadzenia kursów poczàtkowych
i kursów doskonalàcych, zwanych da-
lej „kursami”, jest dzia∏alnoÊcià regu-
lowanà w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) i wymaga
wpisu do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych kursy.

2. Dzia∏alnoÊç gospodarczà, o której mo-
wa w ust. 1, mo˝e prowadziç przedsi´-
biorca, który:

1) posiada warunki lokalowe i wyposa-
˝enie dydaktyczne umo˝liwiajàce
przeprowadzenie kursów zgodnie
z ich programem;

2) zatrudnia wyk∏adowców, którzy po-
siadajà wykszta∏cenie wy˝sze i kwa-
lifikacje w zakresie problematyki do-
tyczàcej przewozu kolejà towarów
niebezpiecznych;

3) posiada zbiór aktualnych przepisów
w zakresie przewozu kolejà towa-
rów niebezpiecznych oraz Êrodki dy-

daktyczne, w szczególnoÊci plansze,
przeêrocza, fotografie, filmy oraz
oprogramowanie komputerowe;

4) posiada mo˝liwoÊç przeprowadza-
nia zaj´ç praktycznych obj´tych pro-
gramem kursów;

5) nie jest podmiotem, wobec którego
wszcz´to post´powanie upad∏oÊcio-
we lub likwidacyjne;

6) nie by∏ prawomocnie skazany za prze-
st´pstwo pope∏nione w celu osià-
gni´cia korzyÊci majàtkowych lub
przest´pstwo przeciwko dokumen-
tom — dotyczy osoby fizycznej lub
cz∏onków organów osoby prawnej;

7) nie zalega w regulowaniu zobowià-
zaƒ podatkowych, op∏at i sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne.

3. Wpis do rejestru przedsi´biorców pro-
wadzàcych kursy jest dokonywany na
pisemny wniosek przedsi´biorcy za-
wierajàcy nast´pujàce dane:

1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzi-
b´ i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej;

3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki nu-
mer posiada;

4) zakres prowadzonych kursów;

5) dat´ i podpis przedsi´biorcy.

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 3, przedsi´biorca sk∏ada oÊwiad-
czenie nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorców prowadzà-
cych kursy poczàtkowe i kursy do-
skonalàce sà kompletne i zgodne
z prawdà;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie prowadzenia kursów
poczàtkowych i kursów doskonalà-
cych, okreÊlone w ustawie z dnia
31 marca 2004 r. o przewozie kolejà
towarów niebezpiecznych.”.

5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawie-
raç:

1) firm´ przedsi´biorcy;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do re-
prezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia, nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.”;
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3) uchyla si´ art. 41;

4) w art. 42:

a) w ust. 2 w pkt 2 uchyla si´ lit. b,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Prezes UTK, w przypadku ustalenia przez
osob´ upowa˝nionà do kontroli naruszeƒ
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci, mo˝e
wyznaczyç termin ich usuni´cia.”;

5) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1. Prezes UTK wydaje decyzj´ o zakazie
prowadzenia przez przedsi´biorc´ kur-
sów w przypadkach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

2. Ra˝àcym naruszeniem warunków wy-
maganych do wykonywania dzia∏alno-
Êci w zakresie prowadzenia kursów
jest:

1) prowadzenie kursów w sposób nie-
zgodny z:

a) przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 40,

b) informacjà, o której mowa
w art. 43 pkt 1;

2) wydanie niezgodnego ze stanem
faktycznym zaÊwiadczenia o ukoƒ-
czeniu kursu;

3) uniemo˝liwienie przeprowadzenia
kontroli, o której mowa w art. 42
ust. 2.

3. W przypadku wykreÊlenia przedsi´-
biorcy z rejestru przedsi´biorców pro-
wadzàcych kursy, ponowny wpis do
rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej
w tym zakresie mo˝e nastàpiç jedynie
na zasadach i w terminie okreÊlonych
w art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;

6) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Organem prowadzàcym rejestr przed-
si´biorców prowadzàcych kursy jest
Prezes UTK.

2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa
w ust. 1, podlegajà nast´pujàce dane:

1) firma przedsi´biorcy;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej;

3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP) przedsi´biorcy;

4) siedziba przedsi´biorcy i jego adres;

5) zakres prowadzonych kursów.

3. W celu wykazania spe∏niania wymagaƒ,
o których mowa w art. 39 ust. 2, przed-
si´biorca jest obowiàzany posiadaç:

1) dokument okreÊlajàcy status pod-
miotu b´dàcego osobà prawnà lub
jednostkà organizacyjnà niemajàcà
osobowoÊci prawnej, a w przypad-
ku osoby fizycznej — dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç;

2) zaÊwiadczenie o niezaleganiu w za-
kresie regulowania zobowiàzaƒ po-
datkowych, op∏at i sk∏adek na ubez-
pieczenie spo∏eczne;

3) zaÊwiadczenie o nadaniu numeru
identyfikacji podatkowej (NIP);

4) kopie dokumentów potwierdzajà-
cych kwalifikacje wyk∏adowców.”;

Art. 36. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493) 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 Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwiet-
nia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptac-
twa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z póên. zm.),

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz.
WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 2, str. 102, z póên. zm.),

3) dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 mar-
ca 1999 r. dotyczàcej trzymania dzikich zwie-
rzàt w ogrodach zoologicznych (Dz. Urz.
WE L 94 z 09.04.1999, str. 24; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4,
str. 140).”;

2) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Specjalne obszary ochrony siedlisk minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska wyznacza po
uzgodnieniu z Komisjà Europejskà w terminie
6 lat od dnia zatwierdzenia tego obszaru przez
Komisj´ Europejskà.”;

3) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Koszty zwiàzane z wdro˝eniem i funkcjo-
nowaniem sieci obszarów Natura 2000
w zakresie nieobj´tym finansowaniem
przez Wspólnot´ Europejskà sà finanso-
wane z bud˝etu paƒstwa oraz funduszy
celowych.”;
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4) w art. 54 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie: 

„Chwytanie lub zabijanie dziko wyst´pujàcych
zwierzàt, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a i b,
nie mo˝e byç wykonywane przy u˝yciu:”.

Art. 37. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wy-
robach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 69 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3d w brzmie-
niu:

„3a. Zasady post´powania organów celnych,
w przypadku gdy podczas kontroli celnej wy-
robów medycznych, które majà byç wprowa-
dzone do obrotu, organ stwierdzi, ˝e istniejà
uzasadnione okolicznoÊci wskazujàce, ˝e wy-
rób nie spe∏nia okreÊlonych dla niego wyma-
gaƒ, okreÊlajà przepisy odr´bne.

3b. Prezes Urz´du wydaje na wniosek organów cel-
nych opinie w sprawie spe∏niania przez wyrób
medyczny okreÊlonych dla niego wymagaƒ.

3c. Organy celne informujà Prezesa Urz´du
o dzia∏aniach podj´tych w odniesieniu do za-
trzymanych wyrobów medycznych.

3d. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) szczegó∏owy tryb post´powania organów
celnych przy zatrzymywaniu wyrobów me-
dycznych,

2) tryb wydawania i post´powania z opinià
wydanà przez Prezesa Urz´du,

3) szczegó∏owy sposób umieszczania przez
organy celne adnotacji na dokumentach
towarzyszàcych wyrobom medycznym za-
trzymanym przez organy celne

— majàc na uwadze w szczególnoÊci koniecz-
noÊç zapobiegania przywozowi na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów me-
dycznych, które nie spe∏niajà okreÊlonych dla
nich wymagaƒ, oraz bioràc pod uwag´ obo-
wiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Euro-
pejskiej.”;

2) po art. 74 dodaje si´ art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. W przypadku zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia, ˝e wyrób nowy stwarza za-
gro˝enie dla zdrowia pacjentów lub
u˝ytkowników, Prezes Urz´du mo˝e ˝à-
daç, w ciàgu 2 lat od dnia zg∏oszenia
wyrobu nowego do Rejestru, przedsta-
wienia przez wytwórc´ raportu zawiera-
jàcego informacje dotyczàce dzia∏ania
tego wyrobu, zebrane po wprowadze-
niu go do obrotu.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póên. zm.25)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 43:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pracownicy migrujàcy, b´dàcy obywatelami
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
a tak˝e cz∏onkowie ich rodzin, je˝eli mieszka-
jà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obywatele paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym i cz∏onkowie ich rodzin, po-
siadajàcy Êrodki finansowe niezb´dne na
pokrycie kosztów utrzymania podczas stu-
diów, mogà podejmowaç i odbywaç studia,
studia doktoranckie oraz inne formy kszta∏-
cenia, a tak˝e uczestniczyç w badaniach na-
ukowych i pracach rozwojowych na zasa-
dach obowiàzujàcych obywateli polskich,
z tym ˝e osobom tym nie przys∏uguje prawo
do stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepe∏nosprawnych,
stypendium mieszkaniowego, stypendium
na wy˝ywienie i zapomóg, albo na zasadach
okreÊlonych w ust. 3 i 4.”;

2) w art. 109 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa
w ust. 3, a tak˝e obywatela polskiego, który
stopieƒ naukowy, stopieƒ w zakresie sztuki lub
tytu∏ zawodowy uzyska∏ za granicà, mo˝na od-
stàpiç od warunków okreÊlonych w art. 114.”.

Art. 39. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) nieruchomoÊci, w których przeprowadza si´ bada-
nia laboratoryjne, b´dàce w trwa∏ym zarzàdzie
wojewódzkich inspektoratów jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych przechodzà w trwa-
∏y zarzàd G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlo-
wej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych;

2) mienie stanowiàce wyposa˝enie laboratoriów, b´-
dàce w u˝ywaniu lub zarzàdzie wojewódzkich in-
spektoratów jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych przechodzi w zarzàd G∏ównego In-
spektoratu JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych;
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3) wierzytelnoÊci i zobowiàzania wojewódzkich in-
spektoratów jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-
-spo˝ywczych zwiàzane z prowadzeniem badaƒ la-
boratoryjnych stajà si´ wierzytelnoÊciami i zobo-
wiàzaniami G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

2. Przej´cie nieruchomoÊci oraz mienia, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przez G∏ówny Inspektorat Ja-
koÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych na-
st´puje na podstawie wykazów nieruchomoÊci oraz
mienia, sporzàdzonych przez komisje inwentaryza-
cyjne.

3. G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych i w∏aÊciwi miejscowo wojewodo-
wie, w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, powo∏ajà komisje inwentaryzacyjne, które ustalà
i sporzàdzà wykaz nieruchomoÊci, w których przepro-
wadza si´ badania laboratoryjne, oraz wykazy mienia
stanowiàcego wyposa˝enie laboratoriów, b´dàcego
w u˝ywaniu, zarzàdzie lub trwa∏ym zarzàdzie woje-
wódzkich inspektoratów jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych. 

4. Komisje inwentaryzacyjne dzia∏ajà do czasu za-
koƒczenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.

5. Pracownicy wojewódzkich inspektoratów jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych zatrud-
nieni na stanowiskach zwiàzanych z prowadzeniem
badaƒ laboratoryjnych z dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy stajà si´ pracownikami G∏ównego Inspektoratu Ja-
koÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

6. Do pracowników, o których mowa w ust. 5, sto-
suje si´ przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

7. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych, w drodze roz-
porzàdzenia, dokona przeniesieƒ z bud˝etów wojewo-
dów do cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏a-
Êciwy do spraw rynków rolnych — planowanych do-
chodów i wydatków bud˝etowych, w tym na wyna-
grodzenia, oraz limitów zatrudnienia zwiàzanych
z przej´ciem badaƒ laboratoryjnych z wojewódzkich
inspektoratów jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych przez G∏ówny Inspektorat JakoÊci Handlo-
wej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

8. Badania laboratoryjne, które do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy nie zosta∏y zakoƒczone w laborato-
riach wojewódzkich inspektoratów jakoÊci handlowej
artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, podlegajà wykonaniu
w laboratoriach G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.

Art. 40. Licencje udzielone przez Prezesa UTK na
podstawie art. 43 ustawy, o której mowa w art. 33,
w brzmieniu dotychczasowym, pozostajà w mocy. 

Art. 41. Wyroby medyczne stanowiàce rezerwy
paƒstwowe w dniu 1 maja 2004 r. mogà byç nieodp∏at-
nie wprowadzane do u˝ywania w trybie przepisów
ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwo-
wych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594).

Art. 42. 1. Do spraw obj´tych przepisami ustaw
zmienianych niniejszà ustawà, wszcz´tych a niezakoƒ-
czonych przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, stosuje si´
przepisy tych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Do post´powaƒ wszcz´tych a niezakoƒczonych
decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie
art. 11 pkt 2 lit. b i c, stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

3. W przypadku dokonania zg∏oszenia planowane-
go terminu pozyskania leÊnego materia∏u rozmno˝e-
niowego z leÊnego materia∏u podstawowego zgodnie
z art. 29 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 25,
w brzmieniu dotychczasowym, co najmniej miesiàc
przed planowanym terminem pozyskania leÊnego ma-
teria∏u rozmno˝eniowego, stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 43. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane
na podstawie upowa˝nieƒ zawartych w:

1) art. 10 ust. 9, art. 13f ust. 3 oraz art. 14 ust. 4 usta-
wy zmienianej w art. 8, 

2) art. 15a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18,

3) art. 24 ust. 2 oraz art. 26 ustawy zmienianej w art. 19,

4) art. 15, art. 18 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy zmie-
nianej w art. 22,

5) art. 90a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 28,

6) art. 10 ust. 5 oraz art. 14 ustawy zmienianej w art. 30,

7) art. 36 ustawy zmienianej w art. 31,

8) art. 48 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 33

— zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie aktów wy-
konawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 44. Przepisy art. 7 pkt 2 i 3 majà zastosowanie
do przychodów (dochodów) osiàgni´tych od dnia
1 stycznia 2007 r.

Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 11 pkt 2 lit. b i c,
który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni od dnia og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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