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Warszawa, 8 grudnia 2016 r.                

Opinia do ustawy o  zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców 

(druk nr 361) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, 

w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem noweli jest poprawa warunków prawnych 

wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Ustawa redukuje niektóre obowiązki 

administracyjne, doprecyzowuje zagadnienia wywołujące wątpliwości interpretacyjne, 

dokonuje zmian, które wspierać mają rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności 

pracy, usprawnia proces inwestycyjny, a także zmniejsza uciążliwości kontroli działalności 

gospodarczej. 

Opiniowana ustawa nowelizuje: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o dozorze technicznym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
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gospodarczej, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi. 

Nowelizacja ustawy – Kodeks cywilny ma na celu kompleksowe uregulowanie 

reprezentacji przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym, tj. przy 

współdziałaniu prokurenta z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem 

uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej. Ponadto dokonano zmiany 

art. 115 ustawy – Kodeks cywilny i przyjęto rozwiązanie zgodnie z którym, jeżeli koniec 

terminu do wykonania czynności będzie przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin ten będzie upływał następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani 

sobotą (sobota traktowana będzie w tym przypadku jak dzień uznawany ustawowo za wolny 

od pracy). 

Nowela ustawy – Kodeks pracy ma na celu złagodzenie wymogów prawa pracy wobec 

małych przedsiębiorców (zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników). Ustawodawca 

dokonuje również zmian w zakresie wydawania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia 

pracownika przez tego samego pracodawcę na podstawie kolejnej umowy, wprowadza 

wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności 

materialnej pracowników za mienie powierzone oraz wydłuża do 21 dni terminy na 

wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od: wypowiedzenia umowy o pracę, 

odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę. 

Nowelizacja art. 29 i art. 29a ustawy o drogach publicznych jest następstwem zmian 

dokonanych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw w odniesieniu do budowy zjazdów z dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych oraz zmian w tym zakresie, które zostaną dokonane opiniowaną 

ustawą. Nowela usuwa wątpliwości interpretacyjne, podnoszone zarówno przez zarządców 

dróg publicznych jak i obywateli, dotyczące niezgodności przepisów ustawy o drogach 

publicznych i ustawy – Prawo budowlane w zakresie budowy i przebudowy zjazdów z dróg 

publicznych. Przesądzono w szczególności, że do uzyskania rozstrzygnięcia w przedmiocie 

lokalizacji zjazdu nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy, wydawana na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega przede wszystkim 

na zliberalizowaniu przepisów dotyczących tworzenia zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych poprzez podniesienie z 20 do 50 pracowników progu przesądzającego 

o obowiązku utworzenia takiego funduszu. Pracodawca zatrudniający poniżej 50 

pracowników będzie mógł fakultatywnie tworzyć fundusz, z wnioskiem o utworzenie takiego 

funduszu będzie mogła wystąpić również zakładowa organizacja związkowa. 

Modyfikacje w zakresie ustawy – Prawo budowlane sprowadzają się m.in. do  

jednoznacznego wskazania właściwego organu w sprawach prowadzonych na podstawie tej 

ustawy (wyrazy „właściwy organ” zastępuje się odpowiednio wyrazami „organ administracji 

architektoniczno-budowlanej” albo „organ nadzoru budowlanego”) oraz zwolnienia 

niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (zmiany będą 

dotyczyły m.in.: budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 

35 m
2
, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych 

o powierzchni zabudowy do 21 m², budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m², budowy 

zjazdów z dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych 

drogach, budowy przepustów o średnicy do 100 cm, budowy przydomowych basenów i oczek 

wodnych o powierzchni do 50 m², i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, 

powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu 

morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych, 

instalacji klimatyzacyjnych, przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na 

budowę oraz przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych). Ponadto ustawodawca 

skraca rozpatrywanie zgłoszeń z 30 do 21 dni, umożliwia wydawanie z urzędu zaświadczeń 

o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu, doprecyzowuje przepisy 

w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę oraz uchyla wymóg rozpoczęcia postępowania 

legalizacyjnego pod warunkiem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy. 

Opiniowana ustawa podnosi do równowartości w złotych 2 mln euro (dotychczas 1 mln 

200 tys. euro) próg przychodów netto za poprzedni rok obrotowy, od którego osoby fizyczne, 

spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, 

osiągające przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, będą objęte 

reżimem ustawy o rachunkowości (tj. będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg 

rachunkowych). 
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Nowela ustawy o ochronie osób i mienia sprowadza się do wprowadzenia 

fakultatywności w zakresie umieszczania pieczęci na legitymacji kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej oraz legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia 

technicznego. 

Zmiany w ustawie – Ordynacja podatkowa polegają w szczególności na wprowadzeniu 

nowych instytucji, których celem ma być ochrona podatników. Takimi instytucjami będą 

ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów 

(objaśnienia podatkowe) oraz utrwalona praktyka interpretacyjna ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. Instytucje te będą funkcjonowały niezależnie od interpretacji 

ogólnych i indywidualnych. Dokonano także zmian w zakresie naliczania odsetek za zwłokę 

w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz 

stwierdzenia nieważności decyzji. Ustawodawca wyłącza również możliwość wszczynania 

postępowania podatkowego w przypadku, gdy wskutek objęcia danego okresu 

rozliczeniowego powtórną kontrolą podatkową ujawniono w jej trakcie wyłącznie 

nieprawidłowości co do stosowania, w odniesieniu do danego towaru lub danej usługi, stawki 

podatku od towarów i usług, innej niż stawka podstawowa, które to nieprawidłowości, nie 

zostały w trakcie poprzedniej kontroli ujawnione. 

Istotą zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest stworzenie podstawy 

prawnej do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych 

gromadzonych przez ZUS w związku z realizacją zadań dotyczących prowadzenia Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Nowela ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne sprowadza się do podniesienia progu opodatkowania 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 tys. 

euro (ze 150 tys.). Ponadto uzupełnia się przepisy w zakresie obliczania ryczałtu po 

wznowieniu działalności gospodarczej w związku z możliwością zawieszenia działalności 

gospodarczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem na okres dłuższy niż podstawowy 

okres zawieszenia (tj. do 3 lat, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia 

potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga 

osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat). 

W ustawie – Kodeks spółek handlowych dokonuje się modyfikacji przepisów 

dotyczących prokury (konsekwencja zmian w ustawie – Kodeks cywilny), nakłada się na 
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członka zarządu obowiązek ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki 

kapitałowej z jego interesami lub interesami osób mu bliskich, ułatwia się wspólnikom 

mniejszościowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywanie uprawnień do 

zwoływania zgromadzenia wspólników i uzupełniania jego porządku obrad, znosi się 

obowiązek opatrywania dokumentu akcji pieczęcią spółki, porządkuje się przepisy 

określające zasady ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych oraz reguluje się 

termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych. Ponadto ustawodawca koreluje ustawę – 

Kodeks spółek handlowych z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

w zakresie postępowania o wykreślanie przedsiębiorcy z CEIDG. 

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym mają na celu uproszczenie „okazjonalnej” 

naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego (będzie jej mógł dokonać podmiot, który 

nie posiada uprawnienia do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzenia technicznego 

oraz materiałów i elementów do jego wytwarzania, o ile naprawa bądź modernizacja będzie 

przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w ustawie), umożliwienie wstępowania 

przez nowych eksploatujących w prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego (na 

warunkach określonych w ustawie) oraz usankcjonowanie możliwości umarzania, odraczania, 

rozkładania na raty należności przypadających Urzędowi Dozoru Technicznego 

bądź Transportowemu Dozorowi Technicznemu. 

Ustawodawca wyłącza podmioty zwolnione z opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 

z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa wykazów danych i informacji, 

o których mowa w art. 286 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy roczna 

wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 

zł. 

Nowelizacja ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych modyfikuje zasady ustalania wysokości stopy 

procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS) w przypadkach zaniżenia przez płatnika jej wysokości. Nowe regulacje przewidują 

podwyższanie stopy procentowej składki jedynie w tych przypadkach, gdy płatnik mimo 

wezwania ZUS uchyla się od złożenia odpowiednio informacji ZUS IWA lub korygujących 

dokumentów rozliczeniowych. 

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma na celu przede wszystkim 

zwiększenie pewności prawa po stronie przedsiębiorców. W tym celu wprowadza się 
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instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej, która chronić ma przedsiębiorców przed 

skutkami zmiany wykładni przepisów. Ponadto ustawodawca koreluje art. 14a ust. 1d ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych 

(w zakresie definicji pojęcia „osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem”), dokonuje 

modyfikacji w zakresie CEIDG (m.in. ogranicza zakres danych zawartych we wpisie do 

CEIDG, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub niewpływających na 

bezpieczeństwo obrotu gospodarczego), umożliwia zgłaszanie przez sąd do CEIDG 

informacji o ustanowionym syndyku, zarządcy albo nadzorcy oraz wprowadza obowiązek 

składania wraz wnioskiem o wpis do CEIDG oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do 

lokalu. Dokonywane są również zmiany w odniesieniu do przepisów o kontroli. W tym 

zakresie m.in.: sformułowano zasadę, zgodnie z którą kontrole będą przeprowadzane na 

podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”), 

uregulowano tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli, nałożono na 

organy kontroli obowiązek zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji 

o procedurach kontroli, wprowadzono możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość 

kontroli, określono zakaz kontroli ponownej oraz dopuszczono możliwość wspólnych 

kontroli.  

W następstwie opiniowanej ustawy skorelowane zostaną przepisy ustawy o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie czasu 

trwania kontroli. Ponadto wyłączono w odniesieniu do kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne stosowanie art. 78a 

dodawanego do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wprowadza on zasadę 

przeprowadzania kontroli na podstawie „analizy ryzyka” naruszenia prawa). 

Nowela ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji polega na nadaniu nowego brzmienia przepisowi art. 56 pkt 7, który nowelizuje 

(z dniem 1 stycznia 2019 r.) art. 285 i art. 286 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zmiana 

ma na celu zapewnienie, aby również po 1 stycznia 2019 r., podmioty korzystające ze 

środowiska, które są zwolnione z uiszczania opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, 

w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze 

środowiska nie przekracza 100 zł, były zwolnione z obowiązku przedkładania marszałkowi 

województwa wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1, 2 i 5 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska (w brzmieniu, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2019 r.). 
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Ponadto w konsekwencji nowelizacji utrzymana zostanie zasada, iż opłaty za korzystanie ze 

środowiska wnosi się za okresy roczne (a nie, jak to miało być, półroczne) oraz, że wykazy 

wykorzystywane do ustalania wysokości opłat właściwym podmiotom przekazuje marszałek 

województwa, a nie podmiot korzystający ze środowiska. 

Zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi mają na  

celu ułatwienie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, którzy w danym roku 

kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań 

nieprzekraczającej 1 Mg. Przedsiębiorcy tacy nie będą mieli obowiązku przeprowadzania 

publicznej kampanii edukacyjnej. Zwolnienie z obowiązku będzie stanowiło pomoc 

de minimis. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem zmian dotyczących 

ustalania przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zamieszczania 

w CEIDG danych syndyka, nadzorcy i zarządcy oraz udostępniania danych z CEIDG, które 

wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., oraz zmiany ustawy o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, wraz z konsekwencjami, która wejdzie 

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 994). Sejm na 30. posiedzeniu 

w dniu 16 listopada 2016 r. skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 

deregulacji. Komisja po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. 

wniosła o uchwalenie projektu w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk 

sejmowy nr 1064). W trakcie drugiego czytania zgłoszono 13 poprawek. Sejm ostatecznie 

przyjął dwie autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano zmian, które w istotny sposób 

zmieniałyby kształt przedłożenia. Do najistotniejszych należało dodanie przepisu 

przejściowego czasowo utrzymującego w mocy rozporządzenia wydane na podstawie ustawy  

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, dotyczące legitymacji: kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej w wewnętrznej służbie ochrony, kwalifikowanego pracownika 

zabezpieczenia technicznego w wewnętrznej służbie ochrony, pracownika ochrony fizycznej,   

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika 
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zabezpieczenia technicznego. Dodano również przepis, który zachowa ważność takich 

legitymacji, wydanych przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy. Ponadto Sejm 

wydłużył do 1 kwietnia 2017 r. vacatio legis części zmian dokonywanych w ustawie 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 15 pkt 4 lit. a tiret 3 i 4 oraz 

pkt 7; zmiany w zakresie danych wpisywanych do CEIDG i przez nią udostępnianych). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 5 pkt 5 lit. b tiret pierwsze, art. 29 ust. 2 pkt 1aa – w art. 56 ust. 1a ustawy – Prawo 

budowlane mówiąc o wymogu uzgodnienia projektu pod względem ochrony 

przeciwpożarowej nie wskazuje się, że uzgodnienie takie ma nastąpić na podstawie 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej, jak to czyni ustawodawca w pkt 1aa 

dodawanym do art. 29 ust. 2. Może to sugerować, że we wskazanych przepisach mowa 

jest o różnych uzgodnieniach projektów, co jak się wydaje, nie było intencją 

ustawodawcy. Mając na względzie konieczność wyeliminowania ewentualnych 

wątpliwości oraz zapewnienia spójności w ustawie (również w aspekcie 

terminologicznym), proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 1aa skreśla się wyrazy „na podstawie przepisów 

o ochronie przeciwpożarowej”;  

 

2) art. 5 pkt 6 lit. c, art. 30 ust. 5aa – mając na względzie, iż przepisem, który przewiduje 

kompetencję do zgłaszania sprzeciwu jest art. 30 ust. 5 (w ust. 6 określono przypadki, 

w których organ administracji architektoniczno-budowlanej ma skorzystać ze swojej 

kompetencji i zgłosić sprzeciw) oraz fakt, że w ust. 7 wskazanego artykułu nie mówi się 

o sprzeciwie, ale o nałożeniu, w drodze decyzji (wnoszącej sprzeciw), obowiązku 

uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych 

objętych obowiązkiem zgłoszenia, w niżej sformułowanej poprawce, proponuje się 

stosowną korektę odesłania. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w pkt 6 w lit. c, w ust. 5aa wyrazy „ust. 6 i 7” zastępuje się wyrazami „ust. 5 
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i nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 7”; 

 

3) art. 5 pkt 9, art. 37a – uwzględniając, że w słowniczku ustawy – Prawo budowlane 

sformułowano definicję pojęcia „tymczasowy obiekt budowlany” (art. 3 pkt 5), kierując 

się § 10 Zasad techniki prawodawczej oraz dążąc do zapewnienia konsekwencji 

w zakresie sposobu wyrażania takiej samej treści (np. art. 30 ust. 6 pkt 3 ustawy – Prawo 

budowlane oraz art. 24 ust. 3 opiniowanej ustawy), proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

 w art. 5 w pkt 9, w art. 37a w ust. 1 i 2 wyrazy „obiektu tymczasowego” zastępuje się 

wyrazami „tymczasowego obiektu budowlanego”; 

 

4) art. 8 – dokonując oceny art. 8 opiniowanej ustawy (przepis nowelizujący ustawę – 

Ordynacja podatkowa) należy mieć na względzie, że ustawodawca w dniu 16 listopada 

2016 r. uchwalił ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej, która również nowelizuje przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Zmiany 

dokonywanie obiema ustawami w zakresie dotyczącym przepisów o interpretacji 

przepisów prawa podatkowego nakładają się na siebie, przy czym inny jest cel zmian 

dokonywanych opiniowaną ustawą (wprowadzenie nowych instrumentów ochrony 

podatników, tj. objaśnień podatkowych oraz utrwalonej praktyki interpretacyjnej 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych) inny zaś zmian przewidzianych 

w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

(dostosowanie właściwości organów w zakresie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego do przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). 

Uwzględniając, że art. 8 opiniowanej ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 

r., zaś art. 38 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej, co do zasady, z dniem 1 marca 2017 r., dojdzie do sytuacji, w której zmiany 

z wcześniejszą datą wejścia w życie zostaną „przykryte” zmianami, których termin 

wejścia w życie jest późniejszy. Następstwem tego będzie niefunkcjonalność przepisów 

ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczących interpretacji przepisów prawa 

podatkowego oraz ich niespójność. Mając powyższe na względzie, konieczne jest 

skorelowanie ze sobą obu ustaw, przy czym zmian należałoby dokonać w ustawie, która 
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wejdzie w życie później. W poprawce zaproponowanej poniżej przyjęto, iż od dnia 

1 marca 2017 r. właściwym w sprawie objaśnień podatkowych będzie nadal minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, natomiast utrwalona praktyka będzie wiązała 

się z działaniem organów Krajowej Administracji Skarbowej, a nie ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych. Proponuje się również dodanie do ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej przepisu przejściowego, 

który uwzględni fakt zmiany od 1 marca 2017 r, organu wydającego interpretację 

indywidualną. Nie będzie to już minister właściwy do spraw finansów publicznych, ale 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

    Analogiczna uwaga odnosi się do relacji art. 9 opiniowanej ustawy i art. 44 

lit. a i b ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 

które nowelizują art. 50 ust. 3 i 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

   Należałoby dokonać również zmiany art. 90 pkt 3 lit. b ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dotyczącym 

art. 84a pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Modyfikacja sprowadza 

się do uwzględnienia we wskazanym przepisie zmiany dokonywanej przez art. 15 pkt 

15 opiniowanej ustawy.  

Propozycja poprawki: 

po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

 „Art. 18a. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 38: 

a) w pkt 3 w lit. c, § 2b otrzymuje brzmienie: 

„§ 2b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest 

organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach, o których 

mowa w art. 14a § 1.”; 

b) w pkt 5 w lit. a, § 1 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do 

zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez 

organy podatkowe, w szczególności: 

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje 

ogólne), 
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2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego 

dotyczące  stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)  

– przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego 

lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.”; 

c) w pkt 7, art. 14da otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 14da. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub objaśnienia 

podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając 

w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.”; 

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) w art. 14n: 

a) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) uchylenia interpretacji indywidualnej – na podstawie art. 14e § 1a 

pkt 3;”, 

b) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej 

Administracji Skarbowej – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k 

i art. 14m”;”; 

2) w art. 44 w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa 

w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą 

być udostępniane sądom, prokuratorom, organom podatkowym, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, 

organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 

868, 1228, 1244 i 1579), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym 

centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na 

podstawie art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw 
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Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących 

legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych.”, 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, 

udostępnia się bezpłatnie sądom, prokuratorom, organom kontroli 

skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 

rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru 

Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie 

koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 34 

oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym 

z ust. 3a, a także – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń 

rodzinnych – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”,”; 

3) w art. 90 w pkt 3 w lit. b, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich 

korzystających oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym, ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawy 

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz ustawy z dnia 

18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;”; 

4) po art. 206 dodaje się art. 206a w brzmieniu: 

„Art. 206a. Przy ustalaniu utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów Krajowej 

Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 14n § 4 pkt 2 ustawy zmienianej 

w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się również interpretacje 

indywidualne wydane do dnia 28 lutego 2017 r. przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych.”.”; 
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5) art. 11 pkt 4, art. 237 § 1 i 2 – zgodnie z art. 236 § 1 ustawy – Kodeks spółek 

handlowych z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników mogą 

wystąpić wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego, podobnie na podstawie art. 236 § 1a tej ustawy wspólnik lub wspólnicy 

reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego zgromadzenia wspólników, 

w związku z tym nasuwa się pytanie, dlaczego upoważnienie do zwołania 

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, o którym mowa w nowelizowanym 

art. 237 § 1, i zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów, o którym mowa w § 2 tego 

artykułu, dotyczą wyłącznie wspólników. Przepisy art. 237 § 1 i 2 mogą sugerować, iż 

nie odnoszą się one do sytuacji, w której ze stosownym żądaniem wystąpił wspólnik 

reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału. Skoro w art. 236 § 1 i 1a 

rozróżniono działanie wspólnika i wspólników, to w celu wyeliminowania wątpliwości 

interpretacyjnych i zapewnienia spójności terminologicznej przepisów, rozróżnienie to 

powinno znaleźć odzwierciedlenie również w przepisach art. 237. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w pkt 4: 

a) w lit. a, w zdaniu pierwszym wyrazy „wspólników występujących” zastępuje się wyrazami 

„wspólnika lub wspólników występujących”, 

b) w lit. b, w zdaniu drugim wyraz „Wspólnicy” zastępuje się wyrazami „Wspólnik lub 

wspólnicy”; 

 

6) art. 12 pkt 3, art. 55b ust. 1 pkt 1 – w związku z tym, że wniosek o umorzenie należności 

Urzędu Dozoru Technicznego będzie mógł złożyć również dłużnik będący osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, a więc dłużnik, który nie posiada numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP), przepis określający elementy konieczne wniosku 

powinien uwzględniać ten fakt. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

identyfikatorem podatkowym podatników będących osobami fizycznymi objętymi 

rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL. Wydaje 
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się więc, że wnioskodawca nieposiadający NIP powinien podawać we wniosku numer 

PESEL, o ile oczywiście posiada taki numer. 

Propozycja poprawki: 

w art. 12 w pkt 3, w art. 55b w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „numer identyfikacji podatkowej (NIP)” 

zastępuje się wyrazami „, o ile posiada, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer 

PESEL”; 

 

7) art. 12 pkt 3, art. 55b ust. 1 pkt 5 i art. 55d ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia – 

propozycja poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 12 w pkt 3: 

a) w art. 55b w ust. 1 w pkt 5 wyraz „ich” zastępuje się wyrazem „jej”, 

b) w art. 55d w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „zobowiązań 

z tytułu”; 

 

8) art. 13 pkt 3 lit. b, art. 288 ust. 1 pkt 1 – dotychczas przepis art. 288 ust. 1 pkt 1 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska odsyła do przepisu, który stanowi o wykazie, na podstawie 

którego ustalono opłaty za składowanie odpadów (art. 286 ust. 2). Od dnia 1 stycznia 

2019 r. o wykazie takim stanowić będzie art. 286 ust. 7. Jeżeli wolą ustawodawcy jest, 

aby od dnia 1 stycznia 2019 r. art. 288 ust. 1 pkt 1 nadal odsyłał do przepisu o wykazie, 

na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę. Przepis art. 286 ust. 5 stanowić będzie bowiem o wykazie 

sporządzonym na podstawie informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w pkt 3 w lit. b, w pkt 1 wyrazy „, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 5” 

zastępuję się wyrazami „i wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 7”; 
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9) art. 14 pkt 2, art. 34a – wskazany przepis wymaga korekty redakcyjnej. Sugeruje on 

bowiem, że stopa procentowa zawiera dane, na podstawie których się ją określa. 

Zapewne ustawodawca miał na myśli dane zawarte w informacji, o której mowa 

w pierwszej części art. 34a. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w pkt 2 wyrazy „zawartych w niej danych” zastępuje się wyrazami „danych 

zawartych w informacji”; 

 

10) art. 15 pkt 2, art. 10b – w art. 10b dodawanym do ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej ustawodawca nakłada na organ administracji publicznej oraz państwową 

jednostkę organizacyjną obowiązek niezwłocznego zamieszczania w BIP interpretacji, 

o których mowa w art. 10 tej ustawy. Jednocześnie art. 10b nakłada na organ 

administracji publicznej obowiązek usunięcia interpretacji z BIP w przypadku 

uchylenia, zmiany albo stwierdzenia nieważności interpretacji. W związku 

z powyższym nasuwa się pytanie, dlaczego nie nałożono obowiązku usunięcia 

interpretacji z BIP przez państwową jednostkę organizacyjną, w sytuacji jeżeli 

uchylenie, zmiana bądź stwierdzenie nieważności dotyczy interpretacji zamieszczonej 

w BIP przez tę jednostkę. Ponadto nie jest oczywiste, że zmiana interpretacji skutkować 

będzie obowiązkiem zamieszczenia w BIP aktualnej (zmienionej) interpretacji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 10b otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 10b. 1. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka 

organizacyjna niezwłocznie zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich 

stronach podmiotowych, interpretacje, o których mowa w art. 10, po usunięciu danych 

identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji. 

2. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności interpretacji, o której 

mowa w art. 10, organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna 

niezwłocznie usuwa interpretację z Biuletynu Informacji Publicznej, z zamieszczeniem 

adnotacji o przyczynie usunięcia. 

3. W przypadku zmiany interpretacji, o której mowa w art. 10, organ administracji 

publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie zamieszczają 



– 16 – 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich stronach podmiotowych, zmienioną 

interpretację, z zamieszczeniem adnotacji o przyczynie zmiany.”; 

 

11) art. 15 pkt 14, art. 83b ust. 2 pkt 8 – mając na względzie § 157 Zasad techniki 

prawodawczej oraz uwzględniając sposób sformułowania odesłania w art. 165c § 2 pkt 3 

ustawy – Ordynacja podatkowa, w art. 83b ust. 2 pkt 8 dodawanym do ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej, należałoby odesłać do art. 5 ust. 5 ustawy 

o podatku od towarów i usług, a nie art. 14na pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Ponadto w opiniowanym przepisie należałoby – podobnie jak w poprzedzających go 

przepisach – mówić o organie kontroli, a nie o organie administracji (bez wskazania, że 

chodzi o administrację publiczną) lub państwowej jednostce organizacyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w pkt 14, w art. 83b w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne 

dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi 

kontroli w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie 

nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2016 r. poz. 710, 960, 1052, 1228 i 1579);”; 

 

12) art. 17 pkt 1 – nowelizując art. 56 pkt 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji, zmieniający art. 285 i art. 286 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, zastosowano w nim taką samą technikę, jaką wykorzystano 

pierwotnie, a mianowicie w jednym punkcie nowelizacji nadano nowe brzmienie dwóm  

artykułom. Zastosowaną technikę należy interpretować tak, iż ustawodawca w miejsce 

bloku tekstu, którego granice wyznacza początek art. 285 i koniec art. 286, wprowadza 

nowy blok tekstu sformułowany w przepisie nowelizującym (granice wyznaczają 

cudzysłowy przed art. 285 i po art. 286). Dokonując nowelizacji art. 56 pkt 7 ustawy 

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 

ustawodawca nie wziął pod uwagę, iż w następstwie nowelizacji ustawy – Prawo 

ochrony środowiska dokonanej ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dniem 9 września 2015 r. po art. 285 

został dodany art. 285a. Konsekwencją wejścia w życie art. 56 pkt 7 w brzmieniu 
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nadanym opiniowaną ustawą będzie wyeliminowanie tego przepisu z systemu 

prawnego. Wprawdzie nie wprost, ale jako konsekwencja zastosowanej techniki 

legislacyjnej. Zakładając, że ustawodawca nie chce z dniem 1 stycznia 2019 r. 

dokonywać zmian w odniesieniu do art. 285a ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

należałoby dokonać niżej zaproponowanej korekty, która polega na zmianie techniki 

zapisu przepisu zmieniającego wraz z konsekwencją. Gdyby wolą ustawodawcy było 

uchylenie art. 285a ustawy – Prawo ochrony środowiska, należałoby tego dokonać 

wprost (a nie w sposób dorozumiany).  

Propozycja poprawki: 

w art. 17: 

a) w pkt 1: 

– w lit. a, w pkt 7 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „i art. 286 otrzymują” zastępuje 

się wyrazem „otrzymuje” oraz skreśla się art. 286, 

– po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu: 

„aa) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) art. 286 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, 

o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 5, przedkłada marszałkowi 

województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa 

w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość 

tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

2. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki 

pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych 

organizmów wodnych, przekazuje informacje do końca miesiąca 

następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 

pkt 5, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

3. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 

ust. 1 pkt 2 i 3, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek 

województwa niezwłocznie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska. 

4. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
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egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają one z wykazu o wysokości 

należnych opłat. 

5. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub 

pyły do powietrza, przedkłada marszałkowi województwa wykaz 

sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 

uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do 

powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy, 

z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

6. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 5, stanowią 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

7. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie 

odpadów, marszałek województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na 

miejsce składowania odpadów. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory wykazów zawierających informacje i dane 

o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 

i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając 

w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: 

1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub 

pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

poboru wód oraz składowania odpadów; 

2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych 

opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną ustalone: 

1) forma wykazu; 

2) zawartość wykazu; 

3) układ wykazu; 

4) wymagane techniki przedkładania wykazu. 
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10. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 

w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego przekazuje 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacje 

o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji 

oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy sporządzone na podstawie 

raportów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. 

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji, niezbędne do prowadzenia wojewódzkiej bazy informacji 

o korzystaniu ze środowiska.”;”, 

b) w pkt 4 wyrazy „art. 56 pkt 7 i 10a” zastępuje się wyrazami „art. 56 pkt. 7, 7a i 10”; 

 

13) art. 33 pkt 1 – art. 15 pkt 7, zmieniający art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, ma wejść w życie 1 kwietnia 2017 r. Zmiana ta, jak się 

wydaje, wiąże się ze nowelizacją art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, która jest dokonywana art. 15 pkt 4 lit. a tiret drugie. Przepis ten ma wejść 

w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 ust. 1 pkt 5 wpisowi do 

CEIDG nie będzie podlegał adres zamieszkania przedsiębiorcy, w konsekwencji CEIDG 

nie będzie udostępniała informacji o adresie zamieszkania (nowela art. 37 ust. 1 pkt 1). 

Jeżeli przyjęte rozumowanie jest prawidłowe, należałoby rozważyć skorelowanie 

terminów wejścia w życie wskazanych zmian. Można przy tym przyjąć, że nowela 

art. 37 ust. 1 pkt 1 powinna wejść w życie 1 stycznia 2017 r. albo że zmiana art. 25 

ust. 1 pkt 5 powinna wejść w życie 1 kwietnia 2017 r. Niżej sformułowano propozycje 

alternatywnych poprawek, które rozwiązują zasygnalizowany problem. 

Propozycja alternatywnych poprawek:  

w art. 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 14 oraz art. 15 pkt 4 lit. a tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 

1 kwietnia 2017 r.;”; 

 

albo 
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w art. 33 w pkt 1 wyrazy „trzecie i” zastępuje się wyrazami „drugie do”. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


