Projekt z dnia 27 września 2012 r.

USTAWA
z dnia

2013 r.

o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych
i transportowych1)

Art. 1. Uchyla się ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.2)).
Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr
116, poz. 675, z późn. zm.3)) w art. 10c w ust. 2 uchyla się pkt 2.

1)

Niniejszą ustawą uchyla się ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz zmienia się ustawy:
ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 16 listopada
2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ustawę z dnia 11 sierpnia 2001
r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, ustawę z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze
uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w
skład konglomeratu finansowego, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z
dnia 29 lipca o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorpucyjnym, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawę z
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, poz. 1228
oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz. 1208.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015,
Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 627, 664 i 769.
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Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnienia budowlane nadawane są do:
1)

projektowania

i

kierowania

budowlanymi

robotami

bez

ograniczeń

lub

w ograniczonym zakresie;
2) do kierowania robotami budowlanymi, z wyłączeniem budowy, w zakresie określonym
w dyplomie technika.”;
2) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
4) instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

i elektroenergetycznych.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Uzyskanie

uprawnień

budowlanych,

z

zastrzeżeniem

ust.

3a,

w

specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga odbycia rocznej praktyki przy
sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie oraz:
1) w przypadku uprawnień bez ograniczeń ukończenia studiów magisterskich,
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla
danej specjalności;
2) w przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie ukończenia wyższych
studiów

zawodowych,

w

rozumieniu

przepisów

o

wyższych

szkołach

zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia
studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na
kierunku pokrewnym dla danej specjalności.”,
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz.
235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012, poz.
472.
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c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Uzyskanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2,
wymaga:
1) uzyskania dyplomu technika w zawodzie budowlanym;
2) odbycia dwuletniej praktyki na budowie.”;
3) uchyla się art. 15;
4) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień
budowlanych, wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla danej specjalności, wykaz
zawodów technicznych w budownictwie, wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach
poszczególnych specjalności, a także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady
odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków
komisji egzaminacyjnej.”;
5) w art. 88a:
a) w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 10,
c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) numer decyzji o nadaniu uprawnień;”.
Art. 4. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków
w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również
w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165,
poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012
r. poz. 855.
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powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich
zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być
stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ
wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność
ponoszą wszyscy członkowie tego organu.”;
2) w art. 76a:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod
warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:
1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko
wiarygodności

dokumentów,

mieniu,

obrotowi

gospodarczemu,

obrotowi

pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn
określony w rozdziale 9 ustawy.”,
c) uchyla się ust. 4 – 6;
3) uchyla się art. 76b – 76g;
4) w art. 76h ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną
działalnością, o której mowa w art. 76a ust. 1.”;
5) uchyla się art. 76i;
6) w art. 79 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 76a ust. 3,
7) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 76h ust. 1.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zastrzeżone jest
wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.”;
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których
mowa w art. 2 ust.1 pkt 4, są:
1) osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych;
2) adwokaci i radcowie prawni.”;
3) w art. 4:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 4, są również:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1–3 wykonują czynności, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4, wyłącznie przez doradców podatkowych lub radców prawnych.”;
4) w art. 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;”;
5) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, nabywa prawo do
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, oraz posługiwania się
oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego.”;
6) w art. 20 po ust. 5 dodaje się ust. 6 – 8 w brzmieniu:
„6. Na wniosek osoby fizycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,
3 i 5, Komisja Egzaminacyjna może zwolnić osobę wnioskującą z danej dziedziny
egzaminu na doradcę podatkowego, ograniczając jego zakres, jeżeli osoba ta wykaże, że
zdała z wynikiem pozytywnym egzamin uniwersytecki lub równorzędny, którego program
obejmuje w całości zakres tematyczny danej dziedziny egzaminu na doradcę podatkowego.
Zwolnienie stosuje się wyłącznie do części pisemnej egzaminu, z wyłączeniem dziedzin
określonych w ust. 1 pkt 2 i 12.
7. Za egzamin równorzędny z egzaminem uniwersyteckim uznaje się egzamin uczelni
posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych, nauk o
zarządzaniu lub nauk prawnych.
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8. W przypadku zwolnienia Komisja Egzaminacyjna wydaje decyzję. Od decyzji nie
przysługuje odwołanie.”;
7) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6, obejmuje zapoznanie się
z wykonywaniem doradztwa podatkowego. Praktykę po zdaniu egzaminu odbywa się
u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.”;
8) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) termin składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu i wykaz dokumentów składanych
przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu, biorąc pod uwagę konieczność
udokumentowania spełnienia warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5;
2) szczegółowe zasady postępowania w sprawie wniosku o ograniczenie zakresu części
pisemnej egzaminu, w tym:
a) wzór wniosku oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku,
b) termin złożenia wniosku,
c) sposób i tryb przyjęcia oraz weryfikacji wniosku,
d) termin wydania decyzji
- biorąc pod uwagę konieczność udokumentowania spełnienia warunku, o którym mowa w
art. 20 ust. 6, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej weryfikacji i oceny
równorzędności zakresu tematycznego zdanego egzaminu;
3) szczegółowe zadania Komisji Egzaminacyjnej, przewodniczącego i sekretarza Komisji
Egzaminacyjnej, w tym związane z weryfikacją wniosku o ograniczenie zakresu części
pisemnej egzaminu oraz wydawaniem decyzji, regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej,
biorąc w szczególności pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej i prawidłowej
organizacji egzaminu, precyzyjnego podziału zadań, obowiązków i odpowiedzialności w
ramach Komisji Egzaminacyjnej;
4) sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia części pisemnej i ustnej egzaminu
sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na doradców podatkowych, w tym:
a) szczegółowy tryb i sposób wyznaczania składów egzaminacyjnych, weryfikacji wniosku o
ograniczenie zakresu części pisemnej egzaminu, ustalania terminów egzaminów i ich zmian
oraz zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych, dokonywania oceny części pisemnej i ustnej

7
egzaminu

z

uwzględnieniem

konieczności

obiektywnego

i

sprawnego

sposobu

przeprowadzenia egzaminu,
b) szczegółowe zadania przewodniczących i sekretarzy składów egzaminacyjnych, biorąc
pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej i prawidłowej organizacji egzaminu;
5) warunki, tryb ustalania i wysokość:
a) wynagrodzeń przewodniczącego i sekretarza komisji Egzaminacyjnej, biorąc pod uwagę
nakład ich pracy i obowiązków, w tym obowiązków związanych z weryfikacją wniosku o
ograniczenie zakresu części pisemnej egzaminu i wydawaniem decyzji,
b) zwrotu kosztów podróży i noclegów poniesionych w związku z udziałem w pracach
Komisji Egzaminacyjnej, biorąc pod uwagę ich racjonalne wydatkowanie przez członków
Komisji Egzaminacyjnej;
6) termin i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej oraz szczegółowe warunki i tryb
dokonywania zwrotu tej opłaty, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej
organizacji egzaminu na doradcę podatkowego.”;
9) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Doradca podatkowy wykonuje ten zawód jako:
1) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub
jako uczestnik spółki mniemającej osobowości prawnej,
2) osoba pozostająca w stosunku pracy:
a) z podmiotami, o których mowa w pkt 1, oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
i art. 4 ust. 1,
b) z przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn.
zm.6)).”;
10) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. Doradcy podatkowi będący wspólnikami spółek, o których mowa w art. 27 ust. 1
pkt 1, przesyłają w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub uprawomocnienia się

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 239, poz. 1593,
z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz.
766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz.
1378 oraz z 2012 r. poz. 855.
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postanowienia sądu rejestrowego Krajowej Radzie Doradców Podatkowych odpis umowy
spółki, a w stosunku do spółek handlowych - także wypis z rejestru przedsiębiorców.”;
11) w art. 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1e w brzmieniu:
„1a. Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy wykonuje
czynności doradztwa podatkowego na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniony.
Doradca

podatkowy

zajmuje

samodzielne

stanowisko

podległe

bezpośrednio

kierownikowi tego podmiotu.
1b. Doradca podatkowy nie jest związany poleceniem co do treści udzielanych porad,
opinii lub wyjaśnień.
1c. Doradca podatkowy może być zatrudniony jednocześnie w więcej niż jednym
podmiocie i w wymiarze przekraczającym jeden etat.
1d. Do czasu pracy doradcy podatkowego zalicza się także czas niezbędny do załatwienia
spraw poza podmiotem, w którym jest zatrudniony, w szczególności w sądach i w
organach administracji publicznej oraz czas przygotowania się do tych czynności.
1e. Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy ma prawo do
wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w układzie zbiorowym pracy lub
w

przepisach

o

wynagradzaniu

pracowników,

obowiązujących

w

podmiocie

zatrudniającym doradcę podatkowego.”;
12) uchyla się art. 42;
13) art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży na doradcach podatkowych wykonujących
zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających
osobowości prawnej. W przypadkach określonych w art. 27 pkt 2 obowiązek ten ciąży na
podmiotach zatrudniających doradców podatkowych.”;
14) w art. 44b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmioty wskazane w art. 3, art. 4 ust. 1 i art. 27 pkt 2 zatrudniające doradców
podatkowych, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44
ust. 3 zdanie drugie, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej
z niedopełnienia tego obowiązku nie mogą wykonywać czynności doradztwa
podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1.”;
15) art. 45 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 45. Przepisy art. 43 i art. 44 stosuje się odpowiednio do adwokatów i radców
prawnych, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.”;
16) art. 81 uchyla się;
17) po art. 81 dodaje się art. 81 a w brzmieniu:
„Art. 81 1. Kto, nie będąc uprawniony posługuje się tytułem doradcy podatkowego podlega
grzywnie do 50.000 zł.
2. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która posługuje się
oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego” nie będąc podmiotem wpisanym do rejestru
osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.”.
Art. 6. W ustawie z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 ust. 6b otrzymuje brzmienie:
„6b. W przypadku energii elektrycznej:
1) kupowanej na giełdzie towarowej, rozumianej jako zespół osób, urządzeń i środków
technicznych zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki
zawierania transakcji giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do
informacji rynkowych, a w szczególności do informacji o kursach i cenach towarów
giełdowych, rozumianych jako towary dopuszczone do obrotu na danej giełdzie
towarowej, oraz o obrotach tymi towarami giełdowymi, lub
2) importowanej z systemu elektroenergetycznego państw niebędących członkami Unii
Europejskiej
- informacje o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do
wytworzenia energii elektrycznej mogą być sporządzone na podstawie zbiorczych
danych dotyczących udziału poszczególnych rodzajów źródeł energii elektrycznej, w
których energia ta została wytworzona w poprzednim roku kalendarzowym.”;
2) w art. 9a:
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr
180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz.
1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz.
1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392.
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a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz podmioty uprawnione do
zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub domy
maklerskie, o których mowa w ust. 1a, w zakresie określonym w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9, są obowiązane:”,
b) w ust. 1a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) odbiorca końcowy uprawniony do zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o
której mowa w art. 5 ust. 6b, lub będący członkiem rynku organizowanego przez
podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w
odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na tej giełdzie lub na
rynku organizowanym przez ten podmiot;
3) podmiot uprawniony do zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w
art. 5 ust. 6b, lub dom maklerski, o którym mowa w art. 95 ustawy, o której mowa w
art. 9e ust. 9 pkt 2, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców
końcowych na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany.”,
c) ust. 1b-1d otrzymują brzmienie:
„1b. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, w
terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupiło energię
elektryczną w wyniku transakcji zawartej na giełdzie towarowej za pośrednictwem
podmiotu uprawnionego do zawierania transakcji na giełdzie towarowej lub domu
maklerskiego, na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub na rynku
organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany, jest obowiązane do przekazania temu podmiotowi lub domowi
maklerskiemu deklaracji o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej
transakcji i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odprzedaży.
1c. Deklaracja, o której mowa w ust. 1b, stanowi podstawę wykonania przez podmiot
uprawniony do zawierania transakcji na giełdzie towarowej lub dom maklerski
obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 8.
1d. Realizacja zlecenia nabycia energii elektrycznej na giełdzie towarowej, o której mowa
w art. 5 ust. 6b, lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, przez podmiot uprawniony
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do zawierania transakcji na tej giełdzie towarowej lub dom maklerski może nastąpić
po złożeniu przez składającego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie kosztów
wykonania przez ten podmiot lub dom maklerski obowiązków, o których mowa w ust.
1 i 8, w zakresie określonym w ust. 1a pkt 3. Wysokość zabezpieczenia oraz sposób
jego złożenia określa umowa zawarta między podmiotem uprawnionym do zawierania
transakcji na tej giełdzie towarowej lub domem maklerskim a składającym zlecenie.”,
d) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz podmiot uprawniony do
zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub dom
maklerski, o których mowa w ust. 1a, w zakresie określonym w przepisach wydanych
na podstawie ust. 10, są obowiązane:”;
3) w art. 9e:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią
towar giełdowy, o którym mowa w art. 5 w ust. 6b.”,
b) w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) giełdę towarową, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany na wniosek przedsiębiorstwa
energetycznego, odbiorcy końcowego oraz podmiotu uprawnionego do zawierania
transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub domu
maklerskiego, o których mowa w art. 9a ust. 1a, lub innego podmiotu, któremu
przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, wydać
dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające z tych świadectw przysługujące
wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej.”,
d) ust. 13 i 13a otrzymują brzmienie:
„13. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego,
odbiorcy końcowego oraz podmiotu uprawnionego do zawierania transakcji na giełdzie
towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub domu maklerskiego, o których mowa w
art. 9a ust. 1a, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw
pochodzenia umarza, w drodze decyzji, te świadectwa w całości lub części.
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13a. Podmiot uprawniony do zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa
w art. 5 ust. 6b, lub dom maklerski wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust.
1 i 8, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych,
może złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzenie świadectw
pochodzenia należących do innego podmiotu, któremu przysługują wynikające z tych
świadectw prawa majątkowe, o ile dołączy pisemną zgodę tego podmiotu na zaliczenie
tych świadectw do wypełnienia obowiązku przez podmiot uprawniony do zawierania
transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub dom maklerski.”,
e) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz podmiot uprawniony do
zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub dom
maklerski, o których mowa w art. 9a ust. 1a, wraz z wnioskiem o umorzenie świadectw
pochodzenia jest obowiązany złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
dokument, o którym mowa w ust. 11.”;
4) w art. 9m w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia z kogeneracji przez podmiot
prowadzący giełdę towarową, o której mowa w art. 5 ust. 6b, i organizujący na tej
giełdzie obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z
kogeneracji lub przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi i organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi
ze świadectw pochodzenia z kogeneracji;”;
5) w art. 32 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdzie
towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub rynku organizowanym przez podmiot
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez
podmioty uprawnione do zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w
art. 5 ust. 6b, lub domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu
towarami giełdowymi oraz przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, izbę
rozrachunkową działającą na tej giełdzie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
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przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające
paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań związanych z obrotem
na tej giełdzie towarowej.”;
6) w art. 49a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest
obowiązane sprzedawać nie mniej niż 15 % energii elektrycznej wytworzonej w danym roku
na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub na rynku organizowanym przez
podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej
mające prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców
w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i
energii elektrycznej jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną nieobjętą
obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do
tej energii, w drodze otwartego przetargu, na rynku organizowanym przez podmiot
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na giełdzie
towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b.”;
7) w art. 56:
a) w ust. 1 pkt 1f otrzymuje brzmienie:
„1f) nie przedkłada lub przedkłada niezgodną ze stanem faktycznym podmiotowi
uprawnionemu do zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5
ust. 6b, lub domowi maklerskiemu, deklarację, o której mowa w art. 9a ust. 1b;”,
b) ust. 2c otrzymuje brzmienie:
„2c. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1f nie
może być niższa niż wysokość obliczona według wzoru:
Ko = 1,3 x Oza +1,3 x Ozb,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Oza -

opłata zastępcza nieuiszczona przez podmiot uprawniony do zawierania transakcji
na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub dom maklerski,
obliczona według wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 2, w stosunku do energii
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elektrycznej zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a
niewskazanej w deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b,
Ozb -

opłata zastępcza nieuiszczona przez podmiot uprawniony do zawierania transakcji
na giełdzie towarowej, o której mowa w art. 5 ust. 6b, lub dom maklerski, obliczona
według wzoru, o którym mowa w art. 9a ust. 8a, w stosunku do energii elektrycznej
zużytej przez przedsiębiorstwo energetyczne na własny użytek, a niewskazanej w
deklaracji, o której mowa w art. 9a ust. 1b.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.8)) w art. 79a w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) posiada średnie wykształcenie;
3) posiada 3-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją;”.
Art. 8. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 1496) w art. 9 pkt 9a otrzymuje
brzmienie:
„9a) sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych w rozumieniu art. 5 ust. 6b
ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, z późn. zm.9));”.
Art. 9. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, późn. zm.10)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 2 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661,
Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209,
poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168,
poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018,
Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92,
poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208,
poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r.
poz. 113 i 472.
9)
Zmiany wymienione w odnośniku 7.
10)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr
134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.
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„g) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską,”;
2) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego
upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru
bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością
ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi i podmiotów
uprawnionych do zawierania transakcji na giełdzie towarowej, o których mowa w art. 5
ust. 6b ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z późn. zm.11)), podmiotów uprawnionych do zawierania transakcji na
giełdzie towarowej, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. oraz w stosunku do instytucji płatniczych, oddziałów
unijnych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz ich agentów w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;”.
Art. 10. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.12))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Izby urbanistów zrzeszają osoby na podstawie dobrowolnego zgłoszenia. Wymagania
stawiane kandydatom określają statuty izb.”,
b) uchyla się ust. 4;
2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

11)
12)

Zmiany wymienione w odnośniku 7.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321, z 2010 r. Nr 200, poz. 1326 oraz z 2012 r. poz. 951.
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„1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego.”;
3) w art. 8:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej
członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,”;
4) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1 Uchwały organów samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa są przesyłane odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 14
dni od dnia ich podjęcia.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może zaskarżyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania,
uchwały organów okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa do właściwych
organów Krajowych Izb, a uchwały organów Krajowych Izb do sądu administracyjnego.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może zwrócić się do właściwego Krajowego Zjazdu lub
właściwej Krajowej Rady o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do właściwości
samorządu zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa. Uchwała Krajowej Rady
powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu na najbliższym
Zjeździe.”;
5) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. Organami okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa są:
1) okręgowy zjazd izby,
2) okręgowa rada izby,
3) okręgowa komisja rewizyjna,
4) okręgowa komisja kwalifikacyjna,
5) okręgowy sąd dyscyplinarny,
6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
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2. Organami okręgowych izb urbanistów są:
1) okręgowy zjazd izby,
2) okręgowa rada izby,
3) okręgowa komisja rewizyjna.
3. Kadencja organów okręgowych izb trwa 4 lata.”;
6) W art. 18:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności organów okręgowych izb,”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14
ust. 1 pkt 2-5 oraz ust. 2 pkt 2-3 oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
architektów

oraz

okręgowego

rzecznika

odpowiedzialności

zawodowej

inżynierów

budownictwa,”;
7) w art. 19 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:
„9)

występuje

do

okręgowego

sądu

dyscyplinarnego

o

wszczęcie

postępowania

dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej, w stosunku do
architektów i inżynierów budownictwa,
10) prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej
izby, w stosunku do architektów i inżynierów budownictwa.”;
8) w art. 19a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera
budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;
9) uchyla się art. 20;
10) art. 20a otrzymuje brzmienie:
„Art. 20a. 1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie
tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera
budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem usług
transgranicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, z zastrzeżeniem
wymogów określonych w ust. 2-11.
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2. Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej architekt lub inżynier budownictwa przedkłada właściwej okręgowej
radzie izby, właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności, pisemne
oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi, zawierające informacje o:
1) rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, oraz o miejscu i przybliżonym
terminie ich rozpoczęcia, jeżeli ich określenie jest możliwe;
2) posiadanym

ubezpieczeniu

lub

innych

środkach

indywidualnego

lub

zbiorowego

ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej.
3. Architekt lub inżynier budownictwa jest obowiązany dołączyć do oświadczenia, o którym
mowa w ust. 2, następujące dokumenty, w przypadku świadczenia usług transgranicznych po raz
pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji
potwierdzonej tymi dokumentami:
1) dokument potwierdzający obywatelstwo;
2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że architekt lub
inżynier budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w
tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje
go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności;
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
4. Architekt lub inżynier budownictwa, o którym mowa w ust. 1, zamierzający świadczyć
usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada oświadczenie, o którym mowa w ust. 2,
ponownie raz w roku.
5. Świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie
dokonywanej przez właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu w szczególności długości,
częstotliwości, regularności oraz ciągłości usługi.
6. Właściwa okręgowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na listę członków izby
osób, o których mowa w ust. 1. Wpis ten jest dokonywany nieodpłatnie po złożeniu
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, i nie może powodować utrudnień lub opóźnień w
świadczeniu usług transgranicznych.
7. Architekt lub inżynier budownictwa, o którym mowa w ust. 1, nie ma obowiązku
rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu dokonywania
rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usług na rzecz osób ubezpieczonych.
Architekt lub inżynier budownictwa jest obowiązany poinformować właściwy ze względu na
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miejsce ich wykonywania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usługi
transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jej
świadczenia.
8. Architekt lub inżynier budownictwa świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
usługi transgraniczne podlega przepisom regulującym wykonywanie zawodu odpowiednio
architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są
bezpośrednio związane z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom
odnoszącym się do definicji zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień
zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Inżynier budownictwa świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi
transgraniczne posługuje się tytułem zawodowym nadanym w państwie członkowskim, w którym
uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.
10. Właściwa okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów państwa
członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że architekt lub inżynier
budownictwa wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty oraz że nie zostały na
niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub
prowadzeniem działalności.
11. Właściwa okręgowa rada izby na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego
innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje, o których mowa w ust. 10, oraz
informacje niezbędne przy rozpatrywaniu skargi złożonej na architekta lub inżyniera
budownictwa przez usługobiorcę.”;
11) w art. 24:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,
b) uchyla się ust. 3;
12) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Organami Krajowych Izb architektów oraz inżynierów budownictwa są:
1) Krajowy Zjazd Izby
2) Krajowa Rada Izby
3) Krajowa Komisja Rewizyjna
4) Krajowa Komisja kwalifikacyjna,
5) Krajowy Sąd Dyscyplinarny
6) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
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2. Organami Krajowej Izby urbanistów są:
1) Krajowy Zjazd Izby
2) Krajowa Rada Izby
3) Krajowa Komisja Rewizyjna.
3. Kadencja organów Krajowych Izb trwa 4 lata.”;
13) w art. 33 uchyla się pkt 7 i 8;
14) w art. 33a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwa Krajowa Rada Izby wszczyna postępowanie w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa na wniosek obywatela państwa
członkowskiego.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera
budownictwa kończy się wydaniem decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia
złożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, z zastrzeżeniem art. 33d.”,
c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nazwę państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje
zawodowe architekta, inżyniera budownictwa albo urbanisty;”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby;
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe architekta albo inżyniera budownictwa
oraz - w przypadku gdy jest to wymagane - zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym
danej osoby;
3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że architektowi, albo
inżynierowi budownictwa nie zawieszono prawa do wykonywania działalności lub nie
zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty jego
wydania.”,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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„7. Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera
budownictwa składa się w języku polskim. W toku tego postępowania pisma i dokumenty
składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski.”,
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów,
świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa wydawanych przez właściwe
organy państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, lub w przypadku
uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia,
określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, właściwa Krajowa Rada Izby zwraca się
do tych organów o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia
wymogów w zakresie kształcenia.”;
15) w art. 33b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli właściwa Krajowa Rada Izby albo właściwa okręgowa rada izby posiadają
informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych lub
innych ważnych okoliczności, które mogą wywierać wpływ na wykonywanie zawodu
architekta lub inżyniera budownictwa informują o tym zdarzeniu właściwe organy państwa
członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściwa Krajowa Rada Izby albo właściwa okręgowa rada izby, na wniosek
właściwych organów państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, w
odniesieniu do osób będących członkami izby, potwierdza autentyczność dyplomów,
świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa albo spełnienie wymagań w
zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.”;
16) w art. 33c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Architekt lub inżynier budownictwa będący obywatelem państwa członkowskiego ma
prawo posługiwania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem
określającym wykształcenie, uzyskanym w państwie członkowskim, lub jego skrótem w
języku tego państwa.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli tytuł, o którym mowa w ust. 1, określający wykształcenie lub jego skrót może
być mylony z tytułem używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego
uzyskania wymagane jest dodatkowe szkolenie lub kształcenie, którego architekt lub inżynier
budownictwa nie posiada, właściwa Krajowa Rada Izby może wymagać, aby osoba taka
posługiwała się posiadanym tytułem w formie określonej przez właściwą Krajową Radę
Izby.”;
17) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. W posiedzeniach Krajowej Rady Izby i prezydium mają prawo uczestniczyć
z głosem doradczym przewodniczący organów Krajowej Izby, przedstawiciel ministra
właściwego

do

spraw

budownictwa,

lokalnego

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz inne zaproszone osoby.”;
18) w art. 36 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzi postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji w sprawach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2,”;
19) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy - Prawo budowlane, podlegają na ich
wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby i podlegają
przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9.”;
20) w art. 42:
a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Skreślenie z listy członków okręgowej izby urbanistów następuje w przypadkach
określonych w statucie izby.”;
21) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członek izby architektów oraz inżynierów budownictwa podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.”;
22) w art. 56 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa po zasięgnięciu opinii Krajowych izb architektów oraz
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inżynierów budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
postępowania dyscyplinarnego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:”;
23) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą
wszystkich stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami izb oraz
między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) w art. 13d uchyla się
ust. 5.
Art. 12. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz.
696, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 94 w ust. 6 w pkt 1 uchyla się lit. s;
2) w art. 95:
a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych, o których mowa w pkt 1-6;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego osoba ubiegająca
się o nie musi spełnić następujące wymagania dla poszczególnych specjalności w zakresie
wieku:
1) pilot lotni - ukończone 15 lat oraz zgoda opiekunów prawnych;
2) pilot motolotni - ukończone 15 lat oraz zgoda opiekunów prawnych;
3) pilot paralotni - ukończone 15 lat oraz zgoda opiekunów prawnych;
4) pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg
– ukończone 16 lat oraz zgoda opiekunów prawnych;
13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r.
Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106,
poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.
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5) skoczek spadochronowy - ukończone 16 lat oraz zgoda opiekunów prawnych;
6) operator bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż
rekreacyjne lub sportowe – ukończone 18 lat;
7) mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych, o którym mowa w ust. 2 pkt
7 – ukończone 18 lat;
8) informator służby informacji powietrznej – ukończone 18 lat;
9) informator lotniskowej służby informacji powietrznej – ukończone 18 lat.”,
c) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. Świadectwo kwalifikacji oraz inne dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje,
wydane dla specjalności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5a-7, przez właściwy organ
lub uprawniony podmiot państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nie wymagają
uznania przez Prezesa Urzędu.”;
3) w art. 96 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego osoba ubiegająca się o nią musi
spełnić następujące wymagania dla poszczególnych specjalności w zakresie wieku:
1) pilot szybowcowy - ukończone 16 lat, a jeżeli z licencji wynika uprawnienie do
wykonywania zawodowego czynności pilota - ukończone 18 lat;
2) pilot szybowcowy z licencją krajową – ukończone 15 lat oraz zgoda opiekunów
prawnych;
3) pilot turystyczny, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy
licencja - ukończone 17 lat;
4) pilot samolotowy z licencją krajową – ukończone 16 lat oraz zgoda opiekunów
prawnych;
5) pilot zawodowy, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy
licencja - ukończone 18 lat;
6) pilot liniowy, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja
- ukończone 21 lat;
7) pilot balonu wolnego - ukończone 17 lat, a jeżeli z jego licencji wynika uprawnienie do
wykonywania zawodowego czynności pilota - ukończone 18 lat;
8) mechanik lotniczy obsługi technicznej – ukończone 18 lat;
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9) kontroler ruchu lotniczego – ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie oraz
świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
10) praktykant – kontroler ruchu lotniczego – ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej
średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
11) pozostałe specjalności członków personelu lotniczego - ukończone 18 lat, z wyjątkiem
osób, o których mowa w art. 94 ust. 9, dla których wymagania mogą być obniżone do
ukończenia 16 lat.”;
4) w art. 105:
a) w ust. 1a po pkt 3 dodaje się pkt 4-7 w brzmieniu:
„4) pilot motolotni;
5) skoczek spadochronowy;
6) mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych;
7) mechanik lotniczy obsługi technicznej.”,
b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy specjalności, o których mowa w ust. 1a pkt 2-5,
wykonujących

czynności

lotnicze

na

podstawie

posiadanego

uprawnienia

instruktorskiego, uprawienia do lotów lub skoków z pasażerem oraz uczestniczących we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy.”;
5) w załączniku nr 6 do ustawy:
a) w „Objaśnieniach terminów użytych w załączniku” w pkt 7 skreśla się wyrazy
„radiooperatora pokładowego”,
b) w tabeli nr 1:
- w części II pkt 2.2. „Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków
personelu lotniczego” w kolumnie 1 w pkt 1 ppkt 2, pkt 2 ppkt 2, pkt 3 ppkt 3 i pkt 4
ppkt 2 skreśla się wyrazy „radiooperatora pokładowego”,
- w części III pkt 3.1. „Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego”
w kolumnie 1 w pkt 1 i pkt 4 uchyla się ppkt 15 oraz w pkt 5 ppkt 4 skreśla się wyrazy
„radiooperatora pokładowego”,
c) w tabeli nr 2 w części I:
- pkt 1.1. „Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje
i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane” w kolumnie 1 w pkt 2
ppkt 2 skreśla się wyrazy „radiooperatora pokładowego”,
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- pkt 1.2. „Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz
uprawnienia do nich wpisywane” w kolumnie 1 w pkt 1 uchyla się ppkt 15 oraz w pkt
5 ppkt 2 skreśla się wyrazy „radioopertaora pokładowego”.
Art. 13. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 5;
2) w art. 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Organy doradcze, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 i 5, składają się z osób o
wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyka
planowania przestrzennego.”;
3) w art. 50 uchyla się ust. 4;
4) w art. 60 uchyla się ust. 4.
Art. 14. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, z późn. zm.14)) art. 22d otrzymuje brzmienie:
„Art. 22d. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych
rodzajów pojazdów kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik pociągu,
ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy,
prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych, pomocnik maszynisty pojazdów
trakcyjnych, powinni:
1) posiadać wymagane wykształcenie;
2) spełniać wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne;
3) posiadać wymagane przygotowanie zawodowe;
4) zdać egzamin kwalifikacyjny
- określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 1.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do posiadania i okazywania
właściwemu uprawnionemu organowi dokumentu upoważniającego do wykonywania
czynności na stanowiskach, o których mowa w ust. 1.
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227,
poz. 1367, Nr 230, poz. 1372, Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460.

27
3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) dla stanowisk, o których mowa w ust. 1, warunki, jakie powinni spełniać
zatrudnieni na tych stanowiskach, a także zasady oceny ich zdolności fizycznych
i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdolności fizycznej i psychicznej oraz
tryb orzekania o tej zdolności;
2) sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających
kwalifikacje pracowników, o których mowa w ust.

1, wzory dokumentów

potwierdzających te kwalifikacje i upoważniających do wykonywania czynności na tych
stanowiskach, wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych oraz
wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, uwzględniając
przepis ust. 4, a także sposób uiszczania tych opłat
- mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, właściwych
kwalifikacji osób zatrudnionych na tych stanowiskach, odpowiednich warunków
przeprowadzania oceny zdolności fizycznej i psychicznej, nakład pracy członków komisji
egzaminacyjnej oraz ich kwalifikacje, a także koszty rzeczowe i osobowe związane ze
stwierdzaniem kwalifikacji pracowników.
4. Wysokość opłaty związanej ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, o których
mowa w ust. 3, nie może przekroczyć równowartości w złotych 30 euro, ustalonej przy
zastosowaniu

kursu

średniego,

ogłaszanego

przez

Narodowy

Bank

Polski,

obowiązującego w dniu wydania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pracownika.
Art. 15. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr
124, poz. 1154, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 4,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń.”;
2) w art. 28:
a) w ust. 3:
15)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447,
Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.
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- w pkt 1 lit. d skreśla się,
- w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) której wszyscy członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a-c,
przy czym co najmniej połowa z nich dodatkowo spełnia warunki określone w pkt 1 lit. e i f
albo w ust. 5a.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a.

Warunku

zdania

egzaminu

przed

Komisją

Egzaminacyjną

dla

Brokerów

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych nie stosuje się do osób, które posiadają co
najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, uzyskane
w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia
na wykonywanie działalności brokerskiej.
„5b. Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
zwalnia z egzaminu w zakresie określonych tematów egzaminacyjnych. Zwolnienie
następuje na wniosek kandydata, który wykaże, że posiada wymaganą wiedzę, umiejętności
i kompetencje w odpowiednim zakresie, potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem
pozytywnym w toku ukończonych studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia albo
jednolitych.”;
3) w art. 36 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych,
2) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji,
3) sposób przeprowadzania egzaminu, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń,
4) zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych,
5) szczegółowe

zasady i tryb zwalniania kandydatów z poszczególnych tematów

egzaminacyjnych,
6) wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania.
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7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, o którym
mowa w ust. 6,

uwzględni w szczególności konieczność zapewnienia odpowiedniego

sprawdzianu wiedzy kandydatów i sprawnego przeprowadzenia egzaminów.
Art. 16. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 11 poz. 66, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 161:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Wymogu złożenia egzaminu aktuarialnego nie stosuje się do osoby fizycznej, która:
a) ukończyła studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia albo jednolite na kierunku
studiów w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych lub fizycznych, obejmującym
co najmniej wiedzę, umiejętności i kompetencje objęte zakresem egzaminu aktuarialnego,
b) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykonywała przez okres co najmniej 6 lat.
1b. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy zwalnia z wymogu złożenia egzaminu
aktuarialnego w zakresie określonej części egzaminu. Zwolnienie następuje na wniosek
kandydata, który wykaże, że posiada wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje w
odpowiednim zakresie, potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym w
toku ukończonych studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych.”;
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numer zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy o złożeniu egzaminu
aktuarialnego albo informację o braku wymogu złożenia egzaminu;”;
2) w art. 166 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw szkolnictwa wyższego oraz po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji
aktuariuszy, określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych,
2) tryb przeprowadzania tych egzaminów,
16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr
127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr
205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596.
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3) szczegółowe zasady i tryb zwalniania kandydata z poszczególnych części egzaminu,
- uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia pełnego sprawdzianu wiedzy,
umiejętności i kompetencji kandydatów oraz sprawnego przeprowadzenia egzaminów.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. Nr 199 poz. 1936, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Ustala się następujące zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych:
1) nurek;
2) kierownik prac podwodnych;
3) operator systemów nurkowych.
2. Dla nurka ustala się następujące dyplomy:
1) nurka III klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na małych
głębokościach;
2) nurka II klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na średnich
i małych głębokościach;
3) nurka I klasy uprawniający do wykonywania głębinowych prac podwodnych oraz
prac podwodnych na średnich i małych głębokościach;
4) nurka saturowanego uprawniający do wykonywania bez ograniczeń wszystkich
rodzajów prac podwodnych.
3. Dla kierownika prac podwodnych ustala się następujące dyplomy:
1) kierownika prac podwodnych III klasy uprawniający do kierowania pracami
podwodnymi na małych głębokościach;
2) kierownika prac podwodnych II klasy uprawniający do kierowania pracami
podwodnymi na średnich i małych głębokościach;
3) kierownika prac podwodnych I klasy uprawniający do kierowania bez ograniczeń
wszystkimi rodzajami prac podwodnych.
4. Dla operatora systemów nurkowych ustala się świadectwo operatora systemów
nurkowych uprawniające do obsługiwania zainstalowanych w bazie prac podwodnych
urządzeń i wyposażenia technicznego.”;
17)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, z 2007 r. Nr 64, poz. 428, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.
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2) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Warunkiem uzyskania dyplomów, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz
świadectwa, o którym mowa w art. 19 ust. 4, jest złożenie z wynikiem pozytywnym
egzaminu teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy oraz spełnienie przesłanek
określonych odpowiednio w ust. 3-10.
2. Dla uzyskania dyplomów, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 1
dodatkowo wymagane jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego
z wymaganej wiedzy i umiejętności.
3. Dyplom nurka III klasy może otrzymać osoba posiadająca:
1) ukończone co najmniej 18 lat;
2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków III klasy.
4. Dyplom nurka II klasy może otrzymać osoba posiadająca:
1) dyplom nurka III klasy;
2) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków II klasy.
5. Dyplom nurka I klasy może otrzymać osoba posiadająca:
1) dyplom nurka II klasy;
2) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków I klasy.
6. Dyplom nurka saturowanego może otrzymać osoba posiadająca:
1) dyplom nurka I klasy;
2) co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków saturowanych.
7. Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy może otrzymać osoba posiadająca:
1) wykształcenie średnie;
2) dyplom nurka III klasy;
3) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy;
4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych
III klasy.
8. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy może otrzymać osoba posiadająca:
1) wykształcenie średnie;
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2) dyplom nurka II klasy z co najmniej roczną praktyką zawodową w charakterze
nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy z co najmniej
trzyletnią praktyką zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy;
3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych II klasy.
9. Dyplom kierownika prac podwodnych I klasy może otrzymać osoba posiadająca:
1) dyplom nurka II klasy;
2) dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;
3) co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac
podwodnych II klasy;
4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych I klasy.
10. Świadectwo operatora systemów nurkowych może otrzymać osoba posiadająca
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów systemów nurkowych.”;
3) w art. 21:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin
łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie
wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.
3. Dokumentem potwierdzającym praktykę w zawodową w charakterze kierownika prac
podwodnych III klasy lub II klasy jest świadectwo pracy lub pisemne zaświadczenie
organizatora prac podwodnych.”;
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Za okres rocznej praktyki zawodowej kierownika prac podwodnych uznaje się 50 dni
kierowania pracami podwodnymi.”;
4) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osobie, która ukończyła szkolenie, ośrodek szkoleniowy wydaje zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 20 ust. 3-10.”;
5) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzaminy, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna
dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, zwana dalej „komisją”;
6) w załączniku do ustawy:
a) pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:
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„2.3. Dyplom kierownika prac podwodnych III, II i I klasy 50 j.t.”,
b) pkt 4.3 otrzymuje brzmienie:
„4.3. Na stopień kierownika prac podwodnych III, II i I klasy 250 j.t.”.
Art. 18. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.18)) w art. 67 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 5 ust.
6b ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.19)), w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;”.
Art. 19. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054) w art. 43 w ust. 1 w pkt 12 lit f otrzymuje brzmienie:
„f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na
podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a także innymi środkami i
funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego
rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych
przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu art. 5 ust. 6b ustawy z
dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z
późn. zm.20)), przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową
w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;”.
Art. 20. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn.
zm.21)) wprowadza się następujące zmiany:

18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.
1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012
r. poz. 769.
19)
Zmiany wymienione w odnośniku 7.
20)
Zmiany wymienione w odnośniku 7.
21)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215,
poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz.
1529.
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1) w art. 80:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo innego z państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów
gospodarczych;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko
wiarygodności

dokumentów,

mieniu,

obrotowi

pieniędzmi

i

papierami

wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe;
5)

wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Warunek określony w ust. 1 pkt 3 należy uznać za spełniony o ile wnioskodawca
posiada:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych
drugiego stopnia lub jednolitych na kierunku studiów w obszarze nauk prawniczych,
administracyjnych, ekonomicznych lub w obszarze nauk technicznych, obejmującym
wiedzę,

umiejętności

i

kompetencje

dotyczące

obsługi

celnej

podmiotów

gospodarczych lub
2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się
przeciwko osobie agenta postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 4.”,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
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„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia i tryb dokonywania wpisu na listę agentów
celnych, mając na uwadze w szczególności zapewnienie sprawnego i jednolitego
postępowania przy dokonywaniu wpisu.”;
2) uchyla się art. 81.
Art. 21. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 145 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co
do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości
produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych w
rozumieniu art. 5 ust. 6b ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.23));
2) w art. 282 w ust. 3 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art.
58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pozostającego w
związku z działalnością funduszu inwestycyjnego - w przypadku gdy wymaga tego
ochrona inwestorów przed poniesieniem uszczerbku majątkowego na rynku papierów
wartościowych lub towarów giełdowych w rozumieniu art. 5 ust. 6b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;”.
Art. 22. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.24)) w art. 75 w ust. 1 uchyla się pkt 11.
Art. 23. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład

22)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr
184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr
18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670,
Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz
z 2012 r. poz. 596.
23)
Zmiany wymienione w odnośniku 7.
24)
Zmiany wymienione w odnośniku 6.
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konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r.
Nr 42, poz. 341) w art. 3 w pkt 3 uchyla się lit. d i e.
Art. 24. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w pkt 39b uchyla się lit. f;
2) w art. 21 ust. 3a i 3b otrzymują brzmienie:
„3a. Spółka

prowadząca

giełdę,

po

uprzednim

zawiadomieniu

Komisji,

może

organizować obrót towarami giełdowymi w rozumieniu art. 5 ust. 6b ustawy z dnia z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn.
zm.26)).
3b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, spółka prowadząca giełdę dołącza
regulamin obrotu towarami giełdowym. O każdej zmianie regulaminu obrotu towarami
giełdowymi spółka prowadząca giełdę informuje Komisję. Przepisy art. 28 i 29 stosuje
się.”;
3) w art. 33 ust. 3a i 3b otrzymują brzmienie:
„3a. Spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, po uprzednim zawiadomieniu Komisji,
może organizować obrót towarami giełdowymi w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
3b. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3a, spółka prowadząca rynek
pozagiełdowy dołącza regulamin obrotu towarami giełdowymi. O każdej zmianie
regulaminu obrotu towarami giełdowymi spółka prowadząca rynek pozagiełdowy
informuje Komisję. Przepis art. 37 stosuje się.”;
4) w art. 68a ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„14. Spółka akcyjna prowadząca jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, po
uprzednim zawiadomieniu Komisji, może dokonywać obsługi finansowej transakcji,
których przedmiotem są towary giełdowe w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne.

25)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131,
poz. 763 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 836.
26)
Zmiany wymienione w odnośniku 7.
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15. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 14, spółka dołącza regulamin dokonywania
obsługi finansowej transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe. O każdej
zmianie tego regulaminu spółka informuje Komisję. Przepis art. 68b stosuje się.”;
5) w art. 79 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta lub potencjalnego klienta o zakresie
czynności, do podejmowania których zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, jest
upoważniony. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba wykonująca
zawód doradcy inwestycyjnego, jest ona ponadto obowiązana okazać dokument
potwierdzający

posiadanie

uprawnień

do

wykonywania

zawodu

doradcy

inwestycyjnego.”;
6) w art. 81:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunki, o których mowa w ust. 1, uważa się za spełnione w przypadku osób
mających prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja odmawia wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej w przypadku gdy
osoba fizyczna ubiegająca się o wpis lub osoba kierująca działalnością podmiotu, o
którym mowa w ust. 3, ubiegającego się o wpis, została uznana prawomocnym
orzeczeniem

za

winnego

przestępstwa

skarbowego,

przestępstwa

przeciwko

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.
1117, z późn. zm.27)) lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie.”;
7) w art. 82:
a) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) oświadczenia osób wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem wspólników oraz
komplementariuszy w spółce osobowej, że nie były uznane prawomocnym orzeczeniem
za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności
27)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z
2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

38
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie o
ofercie publicznej lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;”,
b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) listę osób fizycznych lub doradców inwestycyjnych, zatrudnionych przez
wnioskodawcę zgodnie z art. 83;”,
c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podmiotu będącego emitentem papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, firmą inwestycyjną,
bankiem, zakładem ubezpieczeń, funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym,
funduszem zagranicznym lub spółką zarządzającą w rozumieniu przepisów o funduszach
inwestycyjnych, lub innym zagranicznym podmiotem nadzorowanym przez organ, z
którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o
nadzorze,

lub

porozumienie,

o

którym

mowa

w

przepisach

o

funduszach

inwestycyjnych;”;
8) w art. 83:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 1,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) jednego doradcę inwestycyjnego - do wykonywania czynności, o których mowa w
art. 69 ust. 2 pkt 5;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunki, o których mowa w ust. 1, uważa się za spełnione, jeżeli czynności
wymienione

w

tym

przepisie

wykonuje

doradca

inwestycyjny

będący

komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo
wspólnikiem w spółce jawnej lub partnerskiej będącej firmą inwestycyjną.”,
c) uchyla się ust. 4,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 - 7 w brzmieniu:
„5. Do wykonywania czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1-3 i pkt 6-8 oraz ust.
4, innych niż czynności, do wykonywania których firma inwestycyjna jest obowiązana
zatrudnić doradcę inwestycyjnego, firma inwestycyjna zatrudnia osoby fizyczne, które:
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1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne przestępstwa skarbowego,
przestępstwa

przeciwko

wiarygodności

dokumentów,

mieniu,

obrotowi

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa
określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności
przemysłowej lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;
4) posiadają umiejętności, kwalifikacje i wiedzę i umiejętności, fachową potrzebne do
wykonywania tych czynności.
6. Firma inwestycyjna jest obowiązana wprowadzić i stosować regulacje wewnętrzne
określające sposób weryfikacji spełniania wymogów przez osoby fizyczne, o których
mowa w ust. 5.
7. W przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni
praw publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego obywatelstwo posiada
dana osoba.”;
9) w art. 95 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) spółka komandytowo-akcyjna, w której co najmniej dwaj komplementariusze są
osobami mającymi prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego,”,
b) pkt 4 - 6 otrzymują brzmienie:
„4) spółka komandytowa, w której co najmniej dwaj komplementariusze są osobami
mającymi prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego,
5) spółka partnerska, w której co najmniej dwaj wspólnicy (partnerzy) są osobami
mającymi prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego,
6) spółka jawna, w której co najmniej dwaj wspólnicy są osobami mającymi prawo
wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego”;
10) w art. 119:
a) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) oświadczenia osób, które będą kierować działalnością objętą wnioskiem, o
nieuznaniu prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia

przestępstwa

skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa
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określone w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie o ofercie publicznej lub
za przestępstwa określone w niniejszej ustawie.”,
b) uchyla się ust. 10;
11) w dziale 4 tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:
„Doradcy inwestycyjni”;
12) w art. 125:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przez wykonywanie zawodu doradcy inwestycyjnego, zwanego dalej „doradcą”, rozumie
się wykonywanie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy
inwestycyjnej bądź wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania:”,
b) ust. 1a i 2 otrzymują brzmienie:
„1a. Przez wykonywanie zawodu doradcy rozumie się również prowadzenie spraw spółki
przez komplementariusza lub wspólnika w spółce osobowej będącej domem maklerskim.
2. Przez wykonywanie zawodu doradcy rozumie się również:
1) pozostawanie doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub nadzorowaniu
wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub
rachunków zbiorczych;
2) pozostawanie doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o
podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do zatrudniania doradców
na podstawie odrębnych przepisów prawa przy wykonywaniu lub nadzorowaniu
wykonywania czynności określonych w tych przepisach;
3) wykonywanie przez doradcę czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2;”;
13) art. 126 otrzymuje brzmienie:
„Art. 126. 1. Doradca, wykonując zawód, jest obowiązany działać zgodnie z przepisami
prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz mieć na względzie słuszne interesy klientów.
2. Tytuł zawodowy „doradca inwestycyjny” podlega ochronie prawnej.
3. Prawo wykonywania zawodu doradcy przysługuje osobom, które są wpisane na listę
doradców, o ile prawo to nie zostało zawieszone zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1.”;
14) po art. 126 dodaje się art. 126a w brzmieniu:

41
„Art. 126a. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 83 ust. 5, wykonując czynności
określone w tym przepisie, jest obowiązana działać zgodnie z przepisami prawa i
zasadami uczciwego obrotu oraz mieć na względzie słuszne interesy klientów.”;
15) w art. 127 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna:”,
b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa
skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa
określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności
przemysłowej lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;
4) która złożyła, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 2 i 3, egzamin z wynikiem pozytywnym
przed komisją egzaminacyjną dla doradców.”;
16) w art. 128:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Egzaminy na doradcę oraz agenta firmy inwestycyjnej są sprawdzianem teoretycznego
przygotowania kandydatów z następujących dziedzin:”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Egzamin na doradcę przeprowadza komisja egzaminacyjna dla doradców, natomiast
egzamin na agenta firmy inwestycyjnej przeprowadza komisja egzaminacyjna dla
agentów. Sprawdzian umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, przeprowadza
komisja egzaminacyjna dla doradców.”,
c) w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) regulamin przeprowadzania egzaminów na doradcę i agenta firmy inwestycyjnej oraz
regulamin przeprowadzania sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3,
uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania osób składających egzamin
lub przystępujących do sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3,
poufności składanego egzaminu lub sprawdzianu umiejętności oraz ich sprawnej
organizacji, oraz”;
17) w art. 129:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
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„1. Wpisu na listę doradców dokonuje Komisja na wniosek zainteresowanego, złożony w
terminie 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, daty uznania
przez Komisję uprawnień do wykonywania zawodu albo dnia zdania z wynikiem
pozytywnym sprawdzianu umiejętności.
2. Wpis na listę doradców bez konieczności składania egzaminu mogą uzyskać osoby,
których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).”,
b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Osoba wpisana na listę doradców jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego
informowania Komisji o:”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Lista doradców, skreślenie z listy oraz zawieszenie uprawnień do wykonywania
zawodu doradcy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru
Finansowego.”;
18) w art. 130:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Komisja może skreślić doradcę z listy albo zawiesić jego uprawnienia do wykonywania
zawodu na okres od 3 miesięcy do 2 lat na skutek naruszenia w związku z
wykonywaniem zawodu:”,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przepisów prawa lub regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których
przestrzegania doradca jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu, lub”,
c) ust. 3 – 6 otrzymują brzmienie:
„3. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może, od chwili
wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić uprawnienia
doradcy do czasu wydania decyzji w sprawie, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4. W przypadku wydania decyzji o zawieszeniu uprawnień doradcy do wykonywania
zawodu, okres zawieszenia uprawnień, o którym mowa w ust. 3, wlicza się do okresu
zawieszenia uprawnień, o którym mowa w ust. 1.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, osoba skreślona z listy doradców z przyczyn, o których mowa
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w ust. 1 lub w art. 131 pkt 3, nie może być ponownie wpisana na listę doradców przed
upływem 10 lat od dnia wydania decyzji. W przypadku gdy skreślenie nastąpiło z
przyczyny, o której mowa w art. 131 pkt 3, ponowne wpisanie nie może także nastąpić
wcześniej, niż nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo, którego popełnienie stanowiło
podstawę wydania decyzji o skreśleniu z listy doradców.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydając decyzję o skreśleniu z listy doradców,
Komisja może skrócić termin, o którym mowa w ust. 5.”;
19) w art. 131:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Skreślenie z listy doradców następuje:”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego,
przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305,
307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub za
przestępstwa określone w niniejszej ustawie;”;
20) w art. 132 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. i;
21) w art. 148 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) doradcy;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) osoby fizyczne, o których mowa w art. 83 ust. 5;”,
c) w pkt 2:
- uchyla się lit. d,
- lit h otrzymuje brzmienie:
„h) stowarzyszeń i organizacji zrzeszających doradców, emitentów zdematerializowanych
papierów wartościowych albo banki powiernicze,”;
22) w art. 151 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rzecznikowi

dyscyplinarnemu

lub

sądowi

dyscyplinarnemu

stowarzyszenia

zrzeszającego doradców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia, na potrzeby
wszczęcia lub prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, naruszenia zasad etyki
zawodowej przez doradcę;”;
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23) w art. 156 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) doradcy, lub”;
24) uchyla się art. 218;
25) w art. 220 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają, według przepisów
dotychczasowych, warunki do uzyskania wpisu na listę doradców, uzyskują wpis na listę,
po złożeniu stosownego wniosku, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu, o którym
mowa w art. 129 ust. 1.”.
Art. 25. W ustawie z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.
U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.28)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) uchyla się pkt 4,
b) w pkt 6 uchyla się lit. c;
2) w art. 5 uchyla się pkt 11-15;
3) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opłat, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi i ustawie o ofercie publicznej, wnoszonych w tym celu przez
podmioty nadzorowane, na rzecz Komisji, oraz”;
4) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Komisji, jego zastępcy, członkowie Komisji, pracownicy urzędu
Komisji i osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do zachowania
tajemnicy zawodowej, której treść, zakres, ograniczenia oraz skutki naruszenia określa
ustawa o obrocie instrumentami finansowymi i ustawa o funduszach inwestycyjnych”;
5) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych,”;
6) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

28)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z
2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2011 r. Nr 234, poz. 1391.
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„1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa określonego w ustawach: o ofercie publicznej, ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi, ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustawach w zakresie dotyczącym czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku
kapitałowego, pozostających w związku z działalnością podmiotów nadzorowanych, lub do
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w
zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może zarządzić
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Do postępowania wyjaśniającego nie
stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy
niniejszego rozdziału stanowią inaczej.”.
Art. 26. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) w art. 23 w ust. 2 uchyla się pkt 2.
Art. 27. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr
157, poz. 1119, z późn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z
późn. zm.30)), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z 2010 r. Nr 167, poz. 1129
oraz z 2012 r. poz. 836), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.
U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.31)), zwanej dalej „ustawą o funduszach
inwestycyjnych”, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.32));”;
2) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

29)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr
209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz.
1316, z 2010 r. Nr 126, poz. 853, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 131, poz. 763, Nr 199, poz. 1175 i Nr 205, poz.
1208 oraz z 2012 r. poz. 855.
30)
Zmiany wymienione w odnośniku 25.
31)
Zmiany wymienione w odnośniku 22.
32)
Zmiany wymienione w odnośniku 28.
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„1) określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o
elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o
emeryturach kapitałowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych,”;
3) w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) skreślenia doradcy inwestycyjnego z listy albo zawieszenia jego uprawnień do
wykonywania zawodu,”.

Art. 28. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z
2010 r. Nr 57, poz. 358) w art. 10 uchyla się ust. 2.
Art. 29. W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. Nr 77 poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną z podmiotem uprawnionym do
badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 47.”,
b) uchyla się ust. 6;
2) w art. 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na
odbyciu programu kształcenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Program
kształcenia może obejmować również inny zakres wiedzy lub umiejętności
związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2f w brzmieniu:
„2a.

Obligatoryjne

doskonalenie

zawodowe

biegły

rewident

odbywa

w udokumentowanej formie.
2b. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć
w ramach samokształcenia zawodowego. Odbycie samokształcenia zawodowego
podnoszącego wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, biegły
rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem.
2c. Obowiązek udziału biegłego rewidenta w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym
powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident
został wpisany do rejestru, i trwa przez rok kalendarzowy.
2d. Biegły rewident przechowuje dokumenty potwierdzające odbycie doskonalenia
zawodowego przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył
szkolenie.
2e. Biegły rewident, na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, składa,
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, dokumenty potwierdzające odbycie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
2f. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, na udokumentowany wniosek biegłego
rewidenta, może, w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na odbycie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, nie dłuższym
jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu.”,
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwały, zatwierdzanej
przez Komisję Nadzoru Audytowego:
1) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem
części dotyczącej samokształcenia zawodowego, o której mowa w ust. 2b;
2) liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, w tym dopuszczalną
liczbę godzin przypadających na samokształcenie zawodowe dla biegłych
rewidentów wykonujących zawód i niewykonujących zawodu.
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4. Szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przeprowadza:
1) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
2) jednostka, której

takie uprawnienie, na jej wniosek, przyznała Krajowa Rada

Biegłych Rewidentów (jednostka uprawniona).”,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a – 4f w brzmieniu:
„4a. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nadaje uprawnienia do przeprowadzania
szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na podstawie
pozytywnej

oceny

poziomu

merytorycznego

i

organizacyjno-technicznego

planowanego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
4b. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi wykaz jednostek uprawnionych
i publikuje go na swojej stronie internetowej.
4c. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest uprawniona do przeprowadzania wizytacji
w jednostkach uprawnionych.
4d. W przypadku stwierdzenia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, że jednostka
uprawniona przestała spełniać kryteria, o których mowa w ust. 4a, skreśla taką
jednostkę z wykazu.
4e. Jednostki uprawnione są obowiązane do przekazywania Krajowej Radzie Biegłych
Rewidentów informacji dotyczących prowadzonego przez nie obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego.
4f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) formy, tryb i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz
rodzaje dokumentów potwierdzających odbycie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także
sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie doskonalenia
zawodowego w terminie późniejszym, mając na uwadze potrzebę elastycznego i
efektywnego systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
2) rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień do
przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz szczegółowe
kryteria ich nadawania, a także szczegółowy zakres i tryb przekazywania Krajowej
Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących
prowadzonego przez nie obligatoryjnego

doskonalenia zawodowego, mając na
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uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnotechnicznego oraz kompletność przekazywanych danych.”;
3) w art. 5:
a) w ust. 2 pkt 4 – 7 otrzymują brzmienie:
„4) uzyskała wykształcenie na poziomie świadectwa dojrzałości w Rzeczypospolitej
Polskiej lub zagraniczne wykształcenie uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za
równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie;
5) odbyła mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania
zawodu:
a) roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co
najmniej dwuletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem
biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego
w państwie Unii Europejskiej albo
b) trzyletnią aplikację w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem
biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego
w państwie Unii Europejskiej
- przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję
Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”;
6) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na
biegłego rewidenta z wiedzy teoretycznej w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2;
7) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy egzamin dyplomowy
sprawdzający umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która:
1) posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości,
prawa i finansów;
2) spełniła warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 3 oraz 6 – 8.”;
4) w art. 7:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, zaliczenia egzaminów
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z wiedzy teoretycznej;
1b) stwierdzanie, na wniosek jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, uznania studiów wyższych
w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, które zakresem kształcenia obejmują
wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2;”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, spełnienia wymogu,
o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5;”,
c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, spełnienia wymogu,
o którym mowa w art. 5 ust. 2a;”;
5) w art. 8 w ust 7:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:
„4a) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 7 pkt 1a - w wysokości
nieprzekraczającej 2 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy;
4b) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 7 pkt 1b - w wysokości
nieprzekraczającej 2 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy;”,
b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 7 pkt 2a - w wysokości
nieprzekraczającej 2 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
kalendarzowy;”;
6) w art. 9:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Egzaminy z wiedzy teoretycznej składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych
obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:”,
b) w ust. 3:
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- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Kandydat na biegłego rewidenta przystępuje do egzaminu dyplomowego
przeprowadzanego przez Komisję po:”,
- uchyla się pkt 1,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odbyciu:
a) rocznej praktyki w zakresie rachunkowości oraz co najmniej dwuletniej aplikacji,
w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym
w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod
kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,
stwierdzonych przez Komisję albo
b) trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem
biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego
w państwie Unii Europejskiej, stwierdzonej przez Komisję.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególne
egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli w tym zakresie zdał on egzaminy uniwersyteckie
lub równorzędne.”,
d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, wszystkie
egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli ukończył on studia wyższe w Rzeczypospolitej
Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za
równorzędne, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę
teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2.
5b. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi wykaz studiów wyższych, o których
mowa w ust. 5a.”,
e) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, posiadającemu uprawnienia
inspektora kontroli skarbowej lub tytuł doradcy podatkowego, na jego wniosek,
egzamin z prawa podatkowego.
7. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, praktykę,
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o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, jeżeli:
1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub
pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowoksięgowych przez co najmniej 3 lata albo
2) posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, albo
3) posiada, wydany na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.”,
f) w ust. 8:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji;”,
- po pkt 4 dodaje się pkt 5 – 7 w brzmieniu:
„5) tryb i sposób dokumentowania praktyki i aplikacji,
6) warunki udzielania zaliczeń egzaminów, o których mowa w ust. 5 - 6;
7) tryb i sposób dokumentowania wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 2a.”,
g) w ust. 9:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w porozumieniu z Komisją, w formie
uchwał zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego:”,
- uchyla się pkt 5 i 6;
7) w art. 21 w ust. 2:
a) w pkt 3 uchyla się lit. e,
b) uchyla się pkt 10.
Art. 30. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.33)) w art. 54 w ust. 2 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia

33)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.
1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
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ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.34)).”.
Art. 31. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.
1540, z późn. zm.35)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 24:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bezpośredniego

prowadzenia

gry

hazardowej,

w

szczególności:

krupierzy,

obsługujący automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi
technicznej”,
b) w ust. 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz osób prowadzących kolektury gier
liczbowych.”;
2) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:
„ Art. 24a. 1. W terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 3:
1) podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier liczbowych jest obowiązany
zapewnić osobom prowadzącym kolektury gier liczbowych szkolenie dotyczące
przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności
związanych z prowadzeniem gier;
2) podmiot urządzający zakłady wzajemne jest obowiązany zapewnić osobom
przyjmującym

zakłady

wzajemne

szkolenie

dotyczące

przepisów

o

grach

hazardowych w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych
z przyjmowaniem zakładów wzajemnych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane wydać uczestnikowi szkolenia
pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
3. Osoby, które ukończyły szkolenie, są obowiązane umieścić zaświadczenie o odbyciu
szkolenia, w widocznym miejscu, w kolekturze gier liczbowych oraz w punkcie
przyjmowania zakładów wzajemnych.”;
3) w art. 25:
34)
35)

Zmiany wymienione w odnośniku 6.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.
622 i Nr 134, poz. 779.
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a) uchyla się ust. 6,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. O wydanie świadectwa zawodowego występuje podmiot urządzający gry
hazardowe.”;
4) w art. 68:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) za wydanie świadectwa zawodowego.”,
b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ust. 1 pkt 2 i 3 - dokonuje organ wydający świadectwo zawodowe.”;
5) w art. 69:
a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) osoby bezpośrednio prowadzącej grę, obsługującej automaty lub urządzenia do gier,
z wyłączeniem obsługi technicznej - 20 % kwoty bazowej,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opłata za wydanie świadectwa zawodowego wynosi 15 % kwoty bazowej.”.
Art. 32. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) w art. 54 uchyla się ust. 6.
Art. 33. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228,
poz. 1368) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiązek posiadania co najmniej wykształcenia średniego nie dotyczy osób
posiadających najniższe dyplomy w żegludze krajowej i w rybołówstwie morskim.”.
Art. 34. 1. Do spraw, o których mowa w art. 3 ustawy, wszczętych i nie zakończonych przed
dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy ustawy.
2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęły odbywanie praktyki
zawodowej, mogą uzyskać uprawnienia budowlane na zasadach dotychczasowych, jeżeli w
terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy zawiadomią o tym właściwy organ samorządu
zawodowego.
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3. Do wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego złożonych przed dniem wejścia
wżycie ustawy oraz osób posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadany przed dniem
wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Nadanie uprawnień budowlanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawnia
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wynikającym
z przepisów dotychczasowych.
Art. 35. 1. Osoby, które posiadają certyfikaty księgowe wydane na podstawie art. 76b
ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, mogą się nimi posługiwać w
celu poświadczenia swoich kwalifikacji zawodowych.
2. Do postępowań w sprawach o wydanie certyfikatu księgowego, wszczętych na podstawie
art. 76 b ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
3. Wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających
się o certyfikat księgowy złożone na podstawie art. 76 f ustawy, o której mowa w art. 4, w
brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone zakwalifikowaniem do tego egzaminu do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały zakwalifikowane do
egzaminu sprawdzającego na podstawie art. 76 f ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu
dotychczasowym, przystępują do tego egzaminu na zasadach dotychczasowych. W przypadku
złożenia egzaminu sprawdzającego z wynikiem pozytywnym, osoby te mogą wystąpić z
wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego na podstawie art. 76 b ustawy, o której mowa w
art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
przystąpienia do egzaminu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przystąpiły do egzaminu
sprawdzającego, mogą odwołać się od wyniku egzaminu na zasadach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 76i ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym.
W przypadku złożenia egzaminu sprawdzającego z wynikiem pozytywnym, osoby te mogą
wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu księgowego na podstawie art. 76 b ustawy, o której
mowa w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Art. 36. 1. Kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy nie rozpoczęli praktyki w organach podatkowych na podstawie art. 21 ust. 4
ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym, nie odbywają praktyki w tych
organach. Osoby te odbywają praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa
podatkowego w wymiarze 6 miesięcy.
2. Kandydaci na doradców podatkowych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy rozpoczęli praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego na
podstawie art. 21 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym,
odbywają taką praktykę w wymiarze 6 miesięcy. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
wymiar praktyki przekroczył 6 miesięcy, obowiązek jej kontynuowania ustaje.
Art. 37. 1. Wpisy na listę rzeczoznawców samochodowych oraz wydane rzeczoznawcom
samochodowym zaświadczenia potwierdzające wpis, zachowują ważność na okres na jaki zostały
wydane, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 7 w dotychczasowym brzmieniu.
2. Do postępowań o wpis, o którym mowa w art. 79a ust. 2 ustawy, o której mowa w ust. 1
wszczętych, a niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Art. 38. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują czynności na
stanowiskach: zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy, dyspozytor ruchu metra, dyżurny
ruchu i stacji metra, manewrowy metra, monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra,
monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra, prowadzący pociąg
metra, prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra i do wykonywania tych czynności
zostali dopuszczeni na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22d ust.
3 ustawy wymienionej w art. 14 zachowują nadal uprawnienia do wykonywania tych czynności.
2. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają orzeczenie lekarskie,
wydane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy
wymienionej w art. 14, potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania
czynności na stanowiskach, o których mowa w ust. 2, zachowują nadal tę zdolność do czasu
następnych badań, których termin wynika z posiadanego orzeczenia.
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Art. 39. Do postępowań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 20 ustawy wymienionej w
art. 17 w dotychczasowym brzmieniu wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 40. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały wpisane na listę
agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy, o której mowa w art. 20, w brzmieniu
dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia.
Art. 41. Postępowania, o których mowa w art. 127 i art. 129 -131 ustawy, o której mowa art.
24, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie wpisu na listę maklerów i skreślenia z listy
maklerów, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.
Art. 42. 1. Osoba posiadająca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ważne świadectwo
zawodowe lub świadectwo uznane za równoważne ze świadectwem zawodowym nie ma
obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 24a ustawy, o której mowa w art. 31,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do czasu upływu ważności świadectwa.
2. Osoba prowadząca kolekturę gier liczbowych oraz osoba przyjmująca zakłady wzajemne
jest obowiązana odbyć szkolenie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 4 miesięcy od dnia upływu
ważności dotychczasowego świadectwa.
Art. 43. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnienia
zawartego w art. 22d ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 14, zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 14, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w art.
9 ust. 2, art. 28 ust. 6 i art. 36 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 15, art. 166 ust. 3 ustawy, o
której mowa w art. 16, i art. 81 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 20, zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, art. 28 ust. 6 i
art. 36 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 15, art. 166 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 16, i
art. 80 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej
jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
2. Dotychczasowy przepis wykonawczy wydany na podstawie upoważnienia zawartego w
art. 9 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 29, zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisu
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