USTAWA
z dnia

2019 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych 1)
1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 16 września 1982 r. o
pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia
22 marca 1989 r. o rzemiośle, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawę z dnia z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, 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 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o
wyścigach konnych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 22
czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
ustawę z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, , ustawę z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, ustawę z dnia 18 października 2006
r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, , ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy
restrukturyzacyjnego, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, ustawę
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym
w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, ustawę z dnia 30 maja 2008
r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawę z
dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, ustawę z dnia 20 lutego 2014 r. o odnawialnych
źródłach energii, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o
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Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) w art. 217 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli
zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. W takim przypadku zaświadczenie
jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią
elektroniczną.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz.
1025, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 221 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się do przedsiębiorcy, będącego
osobą fizyczną, dokonującego czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy z treści
tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.”;

2)

w art. 9811 w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:
„5) udział kapitałowy wspólnika w handlowej spółce osobowej.”;

3)

po art. 997 dodaje się art. 9971 w brzmieniu:
„Art. 9971. § 1. W przypadku gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo,

zobowiązany do zapłaty sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego
uzupełnienia może żądać jej obniżenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia tej sumy
na raty, przy uwzględnieniu:
1)

typu, wielkości i stanu przedsiębiorstwa wchodzącego do spadku oraz potrzeby
zapewnienia kontynuacji prowadzonej przy jego wykorzystaniu działalności
gospodarczej;

2)

aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, ustawę z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ustawę z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i
innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia
10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1104, 1629, 2073 i
2244 oraz z 2019 r. poz. 80.
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2)

sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego do zachowku i zobowiązanego do
pokrycia lub uzupełnienia zachowku.

§ 2. W razie braku porozumienia stron, stopień obniżenia sumy pieniężnej, o której
mowa w § 1, termin i sposób jej uiszczenia lub płatności poszczególnych rat i odsetek, a w
razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia, oznacza sąd, po rozważeniu interesów stron.
§ 3. W przypadku rozłożenia na raty sumy pieniężnej, o której mowa w § 1, terminy ich
uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać dwóch lat. W wypadkach zasługujących na
szczególne uwzględnienie sąd, na wniosek zobowiązanego, może odroczyć termin zapłaty rat
już wymagalnych.”;
4)

po art. 1050 dodaje się art. 10501 w brzmieniu:
„Art. 10501. Zstępny, małżonek oraz rodzic spadkodawcy, który byłby powołany do

spadku z ustawy, może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się prawa do
zachowku. Do umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku stosuje się przepisy art. 1048
zdanie drugie, art. 1049 i art. 1050.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U
z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 394 w § 1 po pkt 101 dodaje się pkt 102 w brzmieniu:
„102) zatwierdzenie porozumienia w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów;”;

2)

w art. 47930 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania, o którym mowa w art. 47930b, sąd
ochrony konkurencji i konsumentów wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu
uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia porozumienia w
sprawie ochrony konkurencji i konsumentów albo nadania mu klauzuli wykonalności
albo podjęcia postępowania na wniosek strony. Postanowienie może być wydane na
posiedzeniu niejawnym.”;

3)

po art. 47930 dodaje się art. 47930a–47930d w brzmieniu:
„Art. 47930a. W sprawach, o których mowa w art. 47928 § 1 pkt 1, strony mogą
zawrzeć porozumienie w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów w przedmiocie
utrzymania, uchylenia albo zmiany zaskarżonej decyzji w całości albo w części.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544,
1629, 1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.

–4–
Art. 47930b. § 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów zawiesza postępowanie,
na zgodny wniosek stron zamierzających zawrzeć porozumienie w sprawie ochrony
konkurencji i konsumentów, na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub
z innych ważnych powodów okres zawieszenia może zostać przedłużony, jeżeli będzie
to sprzyjać załatwieniu sprawy w drodze porozumienia w sprawie ochrony
konkurencji i konsumentów.
§ 2. Jeżeli mimo upływu okresu, na który zawieszono postępowanie, nie zawarto
porozumienia w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów, sąd ochrony konkurencji
i konsumentów postanowi podjąć postępowanie z urzędu. Przed upływem okresu, na
który zawieszono postępowanie, sąd ochrony konkurencji i konsumentów postanowi
podjąć postępowanie na wniosek strony, jeśli strona uprawdopodobni, że porozumienie
w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów nie zostanie zawarte.
Art. 47930c. § 1. Jeżeli zawarto porozumienie w sprawie ochrony konkurencji i
konsumentów strona niezwłocznie przekazuje je do sądu ochrony konkurencji i
konsumentów, który niezwłocznie przeprowadza postępowanie w przedmiocie
zatwierdzenia porozumienia.
§ 2. Jeżeli porozumienie w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów polega
wykonaniu w drodze egzekucji, sąd ochrony konkurencji i konsumentów zatwierdza je
przez nadanie klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd ochrony
konkurencji i konsumentów zatwierdza porozumienie w sprawie ochrony konkurencji i
konsumentów postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. Porozumienie w sprawie
ochrony konkurencji i konsumentów, które zatwierdzono przez nadanie klauzuli
wykonalności, jest tytułem wykonawczym.
§ 3. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odmawia nadania klauzuli
wykonalności albo zatwierdzenia porozumienia w sprawie ochrony konkurencji i
konsumentów, w całości albo w części, jeżeli porozumienie w sprawie ochrony
konkurencji i konsumentów jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia
społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiałe lub zawiera
sprzeczności.
§ 4. Porozumienie w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów po jego
zatwierdzeniu ma moc na równi z wyrokiem sądu ochrony konkurencji i konsumentów.
Art. 47930d. Jeżeli porozumienie w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów
zostało zatwierdzone, sąd ochrony konkurencji i konsumentów umarza postępowanie.
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Art. 47930e. W postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym przepisy art. 47930 § 2 i
art. 47930a–47930d stosuje się odpowiednio.”;
4)

po art. 47952 dodaje się art. 47952a w brzmieniu:
„Art. 47952a. W sprawach, o których mowa w art. 47946 pkt 1, stosuje się
odpowiednio art. 47930 § 2 i art. 47930a–47930e.”;

5)

po art. 47963 dodaje się art. 47963a w brzmieniu:
„Art. 47963a. W sprawach, o których mowa w art. 47957 pkt 1, stosuje się
odpowiednio art. 47930 § 2 i art. 47930a–47930e.”;

6)

po art. 47974 dodaje się art. 47974a w brzmieniu:
„Art. 47974a. W sprawach, o których mowa w art. 47968 pkt 1, stosuje się
odpowiednio art. 47930 § 2 i art. 47930a–47930e.”;

7)

po art. 47985 dodaje się art. 47985a w brzmieniu:
„Art. 47985a. W sprawach, o których mowa w art. 47979 pkt 1, stosuje się
odpowiednio art. 47930 § 2 i art. 47930a–47930e.”;

8)

w art. 829 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która
odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu
wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla
niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;”.
Art. 4. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.4)), w art. 1a w pkt 10a i 19a lit. b, w art.
28d w § 1, w art. 56 w § 1b w pkt 1 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 5. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917,
z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

4)
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały wymienione w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499,
1629, 2192, 2193 i 2432.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608,
1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.
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1)

w art. 632 w § 3 w pkt 2 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

2)

w art. 229 § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1)

przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo
stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, w okresie
aktualności wcześniej uzyskanego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwskazań do pracy na tym stanowisku;

2)

przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeżeli
przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania
lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom
występującym na danym stanowisku pracy.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1915) w art. 48:
1)

w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Przepisów art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6 i art. 30 ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do
pracowników urzędów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6-7b, 9 i 13.”;

2)

po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
„1d. Przepisów ust. lb i lc nie stosuje się w odniesieniu do pracowników urzędu
wymienionego w art. 1 ust. 1 pkt 7b.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

2068) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zgody, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), z uwzględnieniem przepisów o milczącej
zgodzie, o której mowa w art. 122a § 2 pkt 2 tej ustawy.”;

2)

w art. 39 po ust. 7ac dodaje się ust. 7ad w brzmieniu:
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„7ad. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy działu II rozdziału
14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z
wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.”;
3)

w art. 40 po ust. 14a dodaje się ust. 14aa w brzmieniu:
„14aa. Do decyzji, o której mowa w ust. 14a, stosuje się przepisy działu II
rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.”;

4)

w art. 40e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z
uwzględnieniem przepisów o milczącym zakończeniu postępowania, o którym mowa w
art. 122a § 2 pkt 1 tej ustawy”;

5)

w art. 43:
a)

w ust. 2 uchyla się zdanie drugie,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do zgody, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy działu II rozdziału
14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z
uwzględnieniem przepisów o milczącej zgodzie, o której mowa w art. 122a § 2 pkt
2 tej ustawy.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267 i
2245) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:
1)

osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy
własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby – jeżeli jest ona
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

2)

wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich
wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie
warunki określone w pkt 1, lub

3)

spółkę jawną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji wszystkich wspólników
i ich pracy własnej, jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo
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średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, lub
4)

spółkę

komandytową

osób

fizycznych,

z

wykorzystaniem

kwalifikacji wszystkich wspólników i ich pracy własnej,

zawodowych

jeżeli jest ona

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub
5)

spółkę komandytowo – akcyjną osób fizycznych, z wykorzystaniem zawodowych
kwalifikacji wszystkich wspólników i ich pracy własnej, jeżeli jest ona
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w
rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

6)

jednoosobową spółkę kapitałową, powstałą na podstawie art. 551 § 5 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1577, z późn. zm.6)) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z
wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, jeżeli powstała
spółka

jest

mikroprzedsiębiorcą,

małym

przedsiębiorcą

albo

średnim

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, lub
7)

spółkę, o której mowa w pkt 3-5, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest z
wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego
pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni
lub zstępni wspólnika, lub

8)

wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich
wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona
jest z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i
jego pracy własnej, pod warunkiem, że pozostałymi wspólnikami są małżonek,
wstępni lub zstępni wspólnika oraz wszyscy wspólnicy łącznie są mikro
przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.”;

2)

6)

w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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„1a. Informacje o dowodach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 podlegają
udostępnieniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60).”;
3)

w art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadkach gdy dany rodzaj rzemiosła może być wykonywany wyłącznie
po wykazaniu się przez rzemieślnika posiadaniem uprawnień zawodowych, zstępni, o
których mowa w ust. 3 i 4 lub małżonek, wykonują działalność za pośrednictwem osoby
posiadającej wymagane kwalifikacje.”;

4)

w art. 11 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Izby rzemieślnicze realizują zadania określone w art. 44 ust. 3c ustawy z dnia
6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz.

2291, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 79 pkt 1c otrzymuje brzmienie:
„1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i z zarządem tymczasowym udziałem małżonka przedsiębiorcy w
przedsiębiorstwie oraz czynności związane z tymczasowym wykonywaniem praw
wspólnika w spółce handlowej po śmierci tego wspólnika, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 i …);”;

2)

tytuł rozdziału 3c otrzymuje brzmienie: „Czynności dokonywane na podstawie ustawy z
dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

3)

w art. 95z wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U.
poz. 1629)” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

4)

7)

w art. 95zd w § 1:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 723, 1496,
1629, 1669, 2193 i 2314 oraz z 2019 r. poz. 87.
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a)

w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także wysokość
przysługującego tej osobie udziału w przedsiębiorstwie w spadku;”,

b)

w pkt 6 po wyrazach „jeżeli został nadany” dodaje się wyrazy „albo daty urodzenia
osoby nieposiadającej numeru PESEL”;

5)

w art. 95zg w § 1:
a)

w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także wysokość
przysługującego tej osobie udziału w przedsiębiorstwie w spadku;”,

b)

w pkt 6 po wyrazach „jeżeli został nadany” dodaje się wyrazy „albo daty urodzenia
osoby nieposiadającej numeru PESEL”;

6)

po art. 95zk dodaje się art. 95zl w brzmieniu:
„Art. 95zl. Przepisy niniejszego rozdziału, z wyłączeniem art. 95zc § 1 pkt 6, art.
95zd § 1 pkt 8, art. 95zf § 1 pkt 5, art. 95zg § 1 pkt 8 i art. 95zi § 2 pkt 5, stosuje się
odpowiednio do powołania, odwołania i rezygnacji zarządcy tymczasowego, o którym
mowa w przepisach rozdziału 11a ustawy o zarządzie sukcesyjnym, oraz do powołania,
odwołania przedstawiciela, o którym mowa w przepisach rozdziału 11b tej ustawy.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125) w art. 37
po ust. 1d dodaje się ust. 1e-1g w brzmieniu:
„1e. Do postępowań w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu
niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1, dotyczących:
1)

rozpalania ogniska na plaży,

2)

używania pojazdu silnikowego lub zaprzęgowego lub motoroweru,

3)

przeprowadzenia imprez, uroczystości i ceremonii bez wznoszenia obiektów
tymczasowych

– stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
1f. Do postępowań, o których mowa w ust. 1e, nie stosuje się przepisów działu II
rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.
1g. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze
rozporządzenia, wzór urzędowego formularza wniosku o wydanie zgody w sprawie
wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1
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oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku mając na uwadze potrzebę
zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji zadań w tym zakresie.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.8)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 12. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.9)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 13. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 361) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koncesja w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3 tiret pierwsze i drugie jest
udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który
zajmuje stanowisko, mając na względzie spełnienie warunków określonych w art. 114
ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.”.
Art. 14. W ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 29 w ust 1 w pkt 1:
a)

lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,”,
b)

w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. f w brzmieniu:

„f) silosów na kiszonkę;”;
2)

w art. 30 w ust.1:
a)

8)

9)
10)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629,
1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429 i 2529 oraz z 2019 r. poz.
29, 271 i 303.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629,
1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212, 2215, 2243, 2244, 2245, 2429 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 37 i 326.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, 1496, 1669,
2245 oraz z 2019 r. poz. 51.
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„1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f, pkt 1a-2b, 3, 3a, 9, 11, 12,
14, 16, 19, 19a, 20b oraz 28;”,
b)

pkt 2b otrzymuje brzmienie:

„2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d
i f oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;”.
Art. 15. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.
351) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 i 2a, w ust. 2, w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 i w art. 53 w ust. 2aa
wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się
wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 16. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63) w art. 9 w ust. 1 i w art. 12 w ust. 1c
wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się
wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 17. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 755, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4ba:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust.
1, przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem
formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art.
43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach
zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.”,

b)

uchyla się ust. 6 i 7,

c)

dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 4, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych
zawartych w tych sprawozdaniach.

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771,
1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 42, 125 i 492.
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9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udostępnia, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Agencji Rezerw
Materiałowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz
ministrowi właściwemu do spraw energii zestawienie danych, o którym mowa w
ust. 8, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy obowiązek
sprawozdawczy.”;
2)

w art. 43:
a)

w ust. 4a wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

b)

po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„4b. W okresie ważności promesy, o której mowa w ust. 4, nie można
odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie nabywcy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 45b ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych
z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli:
1)

przedłoży on pisemną zgodę przedsiębiorcy, któremu udzielono promesy oraz
pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na udzielenie mu koncesji na
działalność określoną w promesie;

2)

stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy nie uległ
zmianie w innym zakresie.”;

3)

w art. 43d:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie
paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także
podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi URE
za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o
którym mowa w art. 43f ust. 1, miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości
wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich
przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy
sprawozdanie.”,

b)

uchyla się ust. 2 i 3,

c)

dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
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„5. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes URE
sporządza miesięczne zestawienie danych indywidualnych zawartych w tych
sprawozdaniach.
6. Prezes URE udostępnia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o
którym mowa w art. 43f ust. 1, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych,
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi
właściwemu do spraw energii, zestawienie danych, o którym mowa w ust. 5, w
terminie 45 dni od dnia zakończenia

miesiąca,

którego

dotyczy

obowiązek

sprawozdawczy.”;
4)

w art. 43e:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na
wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych,
przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym
obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący, przekazują do Prezesa URE
za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o
którym mowa w art. 43f ust. 1, informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury
paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od
dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji
tej infrastruktury.”,

b)
5)

uchyla się ust. 2;

po art. 43e dodaje się art. 43f w brzmieniu:
„Art. 43f. 1. Prezes URE prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia:
1)

składanie za jego pośrednictwem sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i
art. 43d ust. 1;

2)

przetwarzanie i udostępnianie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych,
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi
właściwemu do spraw energii danych zawartych w sprawozdaniach, o których
mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, a także zestawień danych, o których mowa
w art. 4ba ust. 8 i art. 43d ust. 5;

3)

składanie za jego pośrednictwem informacji, o których mowa w art. 43d ust. 1, a
także przetwarzanie danych zawartych w tych informacjach.
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2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę danych
zgromadzonych w tym systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz
zmianą lub utratą danych.
3. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, składane są za
pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym
mowa w ust. 1, i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną
do reprezentowania podmiotu obowiązanego do złożenia sprawozdania lub informacji, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
4. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1)

sposób prowadzenia przez Prezesa URE systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w ust. 1;

2)

sposób składania sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 1 i art. 43d
ust. 1, oraz informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1;

3)

wzory formularzy za pośrednictwem których składane są do systemu
teleinformatycznego sprawozdania, o których mowa w art. 4ba ust. 1 i art. 43d ust.
1, oraz informacje, o których mowa w art. 43e ust. 1

– kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu przekazywania sprawozdań,
o których mowa w art. 4ba ust. 1 i art. 43d ust. 1, oraz informacji, o których mowa w art.
43e ust. 1, a w przypadku sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 1, mając także na
względzie zakres informacji i danych, określonych w art. 4ba ust. 5.”;
6)

po art. 62b dodaje się art. 62c w brzmieniu:
„Art. 62c. Od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
1)

przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w art. 4ba ust.
1, przekazuje Prezesowi URE miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o
podmiotach zlecających usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1, w terminie 14
dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie;

2)

na wniosek Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do
spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw energii, Prezes
URE przekazuje kopie sprawozdań, o których mowa w pkt 1, do wnioskującego
organu;
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3)

Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do Prezesa Agencji Rezerw
Materiałowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra
właściwego do spraw energii zestawienie danych, o których mowa w art. 4ba ust.
8, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy zestawienie
danych;

4)

przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw
ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot
przywożący stosownie do swojej działalności przekazuje Prezesowi URE
miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i
wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od
dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie;

5)

na wniosek Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do
spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw energii, Prezes
URE przekazuje kopie sprawozdań, o których mowa w pkt 5, do wnioskującego
organu;

6)

Prezes URE przekazuje drogą elektroniczną do Prezesa Agencji Rezerw
Materiałowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra
właściwego do spraw energii zestawienia danych, o których mowa w art. 43d ust.
5, w terminie 45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy zestawienie
danych.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.
122) w art. 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do zatwierdzenia programu stosuje się przepisy Działu II Rozdziału 8a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).”.
Art. 19. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2142 i 2245) w art. 17c:
1)

w ust. 5 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

2)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
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„6. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na
wykonywanie

działalności

gospodarczej

określonej

w

promesie

nabywcy

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 45b ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli przedłoży on pisemną zgodę przedsiębiorcy, któremu
udzielono promesy oraz pozostałych nabywców przedsiębiorstwa, na udzielenie mu tej
koncesji, chyba że:
1)

uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane
osoby, która złożyła wniosek o udzielenie promesy;

2)

nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił
warunków określonych w promesie;

3)

nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił
warunków wykonywania działalności objętej koncesją;

4)

jest to uzasadnione zagrożeniem obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.12))
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 21:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 1a–5 i art. 22,
dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej
iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej
różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1d w brzmieniu:
„1a. Pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy jest zwolniony z wpłat, o których mowa w ust. 1.

12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1925,
2192 i 2354
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1b. W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 25 do 25,99
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona
jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 10%.
1c. W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 26 do 26,99
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona
jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 20%.
1d. W przypadku wpłat pracodawcy zatrudniającego od 27 do 27,99
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ich wysokość liczona
jest z uwzględnieniem czynnika przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 30%.”;
2)

w art. 49e po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Odsetek, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie
przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188) za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej.”.
Art. 21. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy

emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215) wprowadza następujące zmiany:
1)

w art. 14 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

2)

w art. 25:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 3 fundusz składa

niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy.”,
b)

uchyla się ust. 1a.

Art. 22. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) art. 44 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
„3. Świadczący usługi hotelarskie mogą, w celu zapewnienia porządku oraz
bezpieczeństwa klientów i ich mienia, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa
dzieci i osób nieletnich przebywających na terenie obiektu, wydawać regulaminy porządkowe
wiążące wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.”.
Art. 23. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 54 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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„1a. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach rozliczeniowych oraz
rachunkach lokat terminowych prowadzonych dla jednej osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na
podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu
kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), przysługującego
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.”;
2)

w art. 59c w ust. 1 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 24. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r.

poz. 800, z późn. zm.13)) w art. 3 w pkt 16 i 17 i w art. 7a w § 2 wyrazy „o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z
sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 25. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300 i 303) w art. 4 w pkt 2 w lit. zc wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw”.
Art. 26. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.43)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 w ust. 1 w pkt 14 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

2)

w art. 36 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany
zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771,
1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 492.
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wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności,
według ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności
powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której
mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d, należy w nim również podać szczegółowy zakres
czynności, które osoba ta ma wykonywać. Podatnik może złożyć informację o zmianach
we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.
poz. 647), zwanej dalej „ustawą o CEIDG”.”.
Art. 27. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1577 z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 10 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Ułamkowa część ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej
może być przeniesiona na inną osobę, jeżeli umowa spółki tak stanowi. W braku takich
postanowień, w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków na kilka osób, służą
one wszystkim tym osobom wspólnie.”;

2)

w art. 60 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. W przypadku gdy z powodu śmierci wspólnika w spółce pozostaje jeden
wspólnik, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia tego
zdarzenia.”;

3)

w art. 64:
a)

po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Pomimo śmierci wspólnika spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi
wspólnikami i spadkobiercami wspólnika, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub
pozostali wspólnicy i spadkobiercy zmarłego wspólnika tak postanowią.”,

b)

w § 2 wyrazy „Uzgodnienie takie” zastępuje się wyrazami „Stosowne
uzgodnienie”.

Art. 28. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. u. z 2018 r. poz.
792, 1669 i 2227) wprowadza się następujące zmiany:
1)

14)

w art. 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544,
2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.
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„2) w przypadku przedsiębiorców – numer identyfikacji podatkowej (NIP);”;
2)

w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nadaje się na okres 10 lat, z tym że
uprawnienia dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowisku mającym istotne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w:
1)

obiekcie jądrowym - nadaje się na okres 3 lat;

2)

zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych lub składowisku
odpadów promieniotwórczych – nadaje się na okres 5 lat.”;

3)

w art. 36a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;”.
Art. 29. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 194), wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do zgody na przeprowadzenie dodatkowej gonitwy stosuje się przepisy Działu
II Rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).”;

2) w art. 21b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową stosuje się przepisy Działu II
Rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.”;
3)

w art. 21c ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do udzielenia licencji stosuje się przepisy Działu II Rozdziału 14 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”;

4)

w art. 21d ust 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do licencji na obsiadanie (powożenie) koni stosuje się przepisy Działu II
Rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.”;

5)

w art. 21e ust 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Do licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego stosuje się przepisy
Działu II Rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.”.
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Art. 30. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2018 r. poz. 799, z późn. zm.15)) w art. 208 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci
papierowej w jednym egzemplarzu i w postaci elektronicznej.”.
Art. 31. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) w art. 17c dodaje się
ust. 6 w brzmieniu:
„6. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia zezwolenia
objętego promesą następcy nabywcy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 45b ustawy z
dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 i …),
jeżeli przedłoży on pisemną zgodę przedsiębiorcy, któremu udzielono promesy oraz
pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na udzielenie mu tego zezwolenia.”.
Art. 32. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 13b:
a)

w ust. 5 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

b)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na
wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie nabywcy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 45b ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych
z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 i …), jeżeli przedłoży on pisemną
zgodę przedsiębiorcy, któremu udzielono promesy oraz pozostałych nabywców
przedsiębiorstwa na udzielenie mu tej koncesji, chyba że:

15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564,
1590, 1592, 1648, 1722, 2161 i 2533 oraz z 2019 r. poz. 42 i 452.
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1)

uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane
osoby, która złożyła wniosek o udzielenie promesy;

2)

nabywcy przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił
warunków określonych w promesie;

3)

nabywcy przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił
określonych w ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej
koncesją;

4)

jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa albo
porządku publicznego.”;

2)

art. 17a otrzymuje brzmienie:
„ 17a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art.
6 ust. 1, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).”.
Art. 33. W ustawie z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów

powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125) w art. 157b po § 1 dodaje się § 1a i 1b
w brzmieniu:
„§ 1a. Do wpisu na listę stałych mediatorów stosuje się przepisy działu II rozdziału
14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
§ 1b. Sprawę wpisu na listę stałych mediatorów uznaje się za załatwioną milcząco
w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis na
listę stałych mediatorów, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku prezes
sądu okręgowego nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”.
Art. 34. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.
poz.58, 60, 125) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, nabycia przedsiębiorstwa, o którym
mowa w art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 i …), albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub
licencję
- pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia
wynikające z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymagań
określonych w art. 5 ust. 2 lub pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę
przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań odpowiednio określonych
w art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2.”;
2)

w art. 13a i w art. 16 ust. 6 i 7 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 35. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2211, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 37an:
a)

w ust. 5 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”,

b)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia zezwolenia
na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie nabywcy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 45b ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych
z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli przedłoży on pisemną zgodę przedsiębiorcy,
któremu udzielono promesy oraz pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na
udzielenie mu tego zezwolenia, chyba że:
1)

uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane
osoby, która złożyła wniosek o udzielenie promesy albo

2)

nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, nie
spełnił wszystkich warunków podanych w promesie, albo

3)

nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia, nie
spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem, albo

16)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1039,
1375, 1515, 1544, 1629, 1637, 1669, 2227 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60.
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4)

jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
innego ważnego interesu publicznego.”;

2)

w art. 104 w ust. 1a w pkt 2 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 36. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183,

1629 i 1637) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. Próby w locie i loty próbne nowowybudowanego statku
powietrznego, który nie został wpisany do rejestru cywilnych statków powietrznych,
mogą być wykonane jeżeli statek powietrzny posiada znaki rozpoznawcze.
2. Prezes Urzędu na wniosek organizacji produkującej przyznaje, w drodze decyzji
administracyjnej, znaki rozpoznawcze lub grupę znaków rozpoznawczych dla statków, o
których mowa w ust. 1, po spełnieniu warunków, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 42 pkt 3.”;

2)

w art. 37 w ust. 3 uchyla się pkt 4 i 5;

3)

w art. 39 uchyla się ust. 2;

4)

art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki prowadzenia rejestru statków, tryb składania wniosków o
wpis do rejestru statków, zgłaszania zmiany danych rejestrowych, a także wzór
świadectwa

rejestracji,

z

uwzględnieniem

w

szczególności

rodzaju

i

charakterystyki statku powietrznego;
2) znaki rozpoznawcze oraz inne znaki i napisy dla statków powietrznych
wpisanych do rejestru statków, z uwzględnieniem ich opisu, sposobu i miejsca ich
umieszczania na tych statkach;
3) szczegółowe

warunki

przyznawania

znaków

rozpoznawczych

wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru
statków oraz tryb składania wniosków o ich nadanie;
4) szczegółowe

warunki

prowadzenia

wykazu

znaków

rozpoznawczych

wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru
statków oraz informowania Prezesa Urzędu o ich wykorzystaniu.”;
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5)

w art. 55:
a)

w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o
ile został uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się
w strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, odpis decyzji o warunkach zabudowy.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy lotniska zakładanego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1380) lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie
Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089) przepisu ust. 3 pkt 2 i 7 nie stosuje się.”;

6)

uchyla się art. 57;

7)

w art. 95a w ust. 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8) informację o rodzajach szkoleń, jakie będą prowadzone przez przedsiębiorcę;
9)

oświadczenie, że wnioskodawca zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością w zakresie prowadzonego
szkolenia od jej rozpoczęcia;”;

8)

w art. 175:
a)

w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie na ten sam rodzaj działalności w okresie
ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, z wyłączeniem przypadku cofnięcia
zezwolenia, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2, z przyczyn, o których mowa w
ust. 4 pkt 2;”,
b)

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedsiębiorca nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w oznaczonym
terminie albo zaprzestał prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, z
zastrzeżeniem ust. 4f.”,
c)

po ust. 4e dodaje się ust. 4f w brzmieniu:
„4f. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zezwolenie, o którym mowa w

art. 173 ust. 1 pkt 2, cofa się jedynie w zakresie tych kategorii lub rodzajów usług w
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poszczególnych

kategoriach

usług

obsługi

naziemnej,

których

wykonywania

przedsiębiorca nie rozpoczął albo zaprzestał na danym lotnisku.”;
9)

art. 176a otrzymuje brzmienie:
„Art. 176a. Prezes Urzędu wydaje zezwolenie na kategorie usług, o których mowa
w art. 176, lub rodzaje usług w poszczególnych kategoriach, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 182.”;

10) w art. 185 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;
11) w załączniku nr 6 w tabeli nr 1 w części III w podczęści 3.8 uchyla się ust. 1 i 2.
Art. 37. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11) w art. 8
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wziąć udział w każdym
toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz
skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona
praw mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i
2212). W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prokuratora.”.
Art. 38. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398 i 685) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przedsiębiorcą nie jest osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646,
1479, 1629, 1633 i 2212).”;

2)

w art. 7 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
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Art. 39. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018
r. poz. 2174, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w pkt 38 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i
innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

2)

w art. 33a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć
kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej
składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych
towarów.”,

b)

uchyla się ust. 2-3,

c)

w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.”.
3)

w art. 96 uchyla się ust. 7a.
Art. 40. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach

emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i 2215) w art.
40a w ust. 1 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje
się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 41. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244)
w art. 208w w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) statut towarzystwa oraz oświadczenie o wpisie do tego rejestru;”.
Art. 42. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 31) w art. 2 w pkt 11 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.

17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244,
2354, 2392 i 2433
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Art. 43. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z
2019r. poz. 268) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o wpis składa się na informatycznym nośniku danych.”.
Art. 44. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz.
1044, 1293, 1592, 1669 i 1716) w załączniku do ustawy w części I w ust. 36 wprowadza się
następujące zmiany:
1)

uchyla się pkt 9;

2)

w kolumnie „Zwolnienia” po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych”.
Art. 45. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.

U. z 2019 r. poz. 369):
1)

w art. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) konsumencie – rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.
zm.18)) oraz przedsiębiorcę, do którego stosuje się przepisy o ochronie
konsumentów na podstawie przepisów ustawy – Kodeks cywilny.”;

2)

w art. 31b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu także treść
zatwierdzonego porozumienia w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów przez Sąd
Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów, zwany dalej
„sądem ochrony konkurencji i konsumentów”, oraz przez sąd apelacyjny oraz Sąd
Najwyższy, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu porozumienia w
sprawie ochrony konkurencji i konsumentów albo nadaniu mu klauzuli wykonalności.”;

3)

w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od decyzji Prezesa Urzędu przysługuje odwołanie do sądu ochrony
konkurencji i konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.”.
Art. 46. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia

18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1104, 1629, 2073 i
2244 oraz z 2019 r. poz. 80.
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bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1323) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Producenci i handlowcy są obowiązani do przedstawiania ministrowi
właściwemu do spraw energii co roku informacji o poniesionych kosztach tworzenia i
utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w terminie do dnia 1
marca.”.
Art. 47. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2019 r. poz. 55) w art. 10 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
„2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów,
określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4 i 6, oświadczenia wnioskodawcy, że ma on pełną
zdolność do czynności prawnych oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.”.
Art. 48. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1372) uchyla się
art. 6.
Art. 49. W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1259) w art. 4:
1)

w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej - kopię umowy tej
spółki;”;

2)

uchyla ust. 4a.
Art. 50. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151 i 1669) w art. 6:
1)

ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
nieposiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania
prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub
choroby zakaźnej na inne osoby.”;

2)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. W przypadku osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby
zakaźnej na inne osoby, badanie sanitarno-epidemiologiczne jest wykonywane na
wniosek tej osoby. Osoba poddająca się badaniu wskazuje jakiego rodzaju prac ma
dotyczyć badanie sanitarno-epidemiologiczne i wydawane na jego podstawie orzeczenie
lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.”.
Art. 51. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1114, z późn. zm.19)) w art. 13 w ust. 1 w pkt 14, w art. 16 w ust. 4 i 4c, w art. 19 w ust.
2a i w art. 130 w ust. 4b, 5 i 6 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 52. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w
podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016
r. poz. 592) w art. 89 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie, w jednym egzemplarzu.”.
Art. 53. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i poz. 1669) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premie technologiczne do wysokości
limitu środków na ten cel ustalonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, na dany rok budżetowy.
3. W przypadku wyczerpania środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2,
Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłaty premii technologicznych i
wznawia je w terminie 14 dni od dnia otrzymania od ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego informacji o zwiększeniu limitu.”;

2)

po art. 21i dodaje się art. 21j w brzemieniu:
„Art. 21h. 1. Źródłami finansowania programów, o których mowa w art. 21a, są w
szczególności środki budżetu państwa.

19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1356, 1629,
1697, 2227, 2244, 2354 i 2538.
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2. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący
skutkiem finansowym ustawy w zakresie realizacji programów, o których mowa w art.
21a, wynosi 334 000 000 zł, w tym w:
1)

2019 r. – 10 000 000 zł;

2)

2020 r. – 36 000 000 zł;

3)

2021 r. – 36 000 000 zł;

4)

2022 r. – 36 000 000 zł;

5)

2023 r. – 36 000 000 zł;

6)

2024 r. – 36 000 000 zł;

7)

2025 r. – 36 000 000 zł;

8)

2026 r. – 36 000 000 zł;

9)

2027 r. – 36 000 000 zł;

10) 2028 r. – 36 000 000 zł.”.
Art. 54. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380) w art.
6 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zezwolenie na założenie lotniska, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. – Prawo lotnicze – w przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego obejmującej budowę lotniska użytku publicznego;”.
Art. 55. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 oraz z 2019 r. poz. 326) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 3 w ust. 1 wyrazy „w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz. 60 i 2486 oraz z 2018
r. poz. 650 i 1629)” zastępuje się wyrazami: „w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o
dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243)”;

2)

w art. 13aa w ust. 1 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 56. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) w art. 71 w ust. 1a wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym
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przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw”.
Art. 57. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118) w art. 30 w ust. 5
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„5. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art.
19 ust. 2, art. 20-23 i art. 24a, z tym że:”.
Art. 58. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i
1669) wprowadza się następujące zmiany w art. 4:
1)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez
starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. W przypadku zmiany siedziby
uczniowskiego klubu sportowego, właściwy miejscowo starosta dokonuje wpisu do
ewidencji oraz zawiadamia właściwego starostę o dokonanym wpisie i konieczności
wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji. Wpisu i wykreślenia wpisu z
ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku lub zawiadomienia. Wpis, odmowa wpisu
do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.”;

2)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a - 4e w brzmieniu:
„4a. Do wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych stosuje się przepisy
działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60).
4b. Sprawę wydania zezwolenia uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w
całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w
terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ
ten nie wyda zgody albo decyzji o odmowie wydania zgody .
4c. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze
rozporządzenia, wzór urzędowego formularza wniosku o zatwierdzenie statutu lub jego
zmiany, mając na uwadze potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej
realizacji zadań w tym zakresie.
4d. Ewidencja, o której mowa w ust. 4 zawiera:
1)

datę pierwszego wpisu i datę przerejestrowania z uwagi na zmianę siedziby klubu,

2)

numer ewidencyjny,
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3)

imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,

4)

nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego,

5)

imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli
wewnętrznej,

6)

informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu,

7)

sposób reprezentowania klubu sportowego, w szczególności sposób zaciągania
zobowiązań majątkowych,

8)

warunki ważności uchwał władz,

9)

cel działania,

10) teren działania,
11) datę wykreślenia sportowego z ewidencji,
12) inne uwagi.
4e. Ewidencja jest jawna.”;
3)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i
klubów sportowych, o których mowa w ust. 7, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia ewidencji.”;

4)

po ust. 8 dodaje się ust. 9-12 w brzmieniu:
„9 . Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7,
po odpowiedniej zmianie statutu oraz po uzyskaniu mogą dokonać wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego mogą podjąć działalność gospodarczą. Po wpisaniu podmiotu oraz
wpisaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwy starosta z urzędu
wykreśla z urzędu uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, o którym mowa w ust.
7, z ewidencji, o której mowa w ust. 4, zaznaczając, że przyczyną wykreślenia jest wpis
podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Zmiana statutu, o której mowa w ust. 9 nie wymaga zatwierdzenia przez
starostę.
11.

Sąd

rejestrowy

przesyła

niezwłocznie

właściwemu

staroście

odpis

postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu
sportowego lub klubu sportowego, o którym mowa w ust. 7.
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12. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7, po
dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, zachowują wszystkie prawa i
obowiązki.”.
Art. 59. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435) w art. 30:
1)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej nazwę i
siedzibę przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w
Krajowym Rejestrze Sądowym.”;

2)

w ust. 3 uchyla się pkt 5.
Art. 60. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r.,

poz. 341), w art. 76 po ust. 2 dodaje ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie uprawnienia
prawa jazdy kategorii B, stanowi podstawę ustalenia zdolności pracownika
administracyjno˗biurowego

do

kierowania

pojazdem

w

ramach

obowiązków

służbowych, bez potrzeby wykonywania w tym zakresie badań, o których mowa w art.
229 Kodeksu pracy, jeśli pracownik ten nabył i posiada na podstawie niniejszej ustawy
uprawnienia prawa jazdy kategorii B wymagane do kierowania powierzonym mu
pojazdem.”.
Art. 61. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z
Dz.U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.20)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 49a ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się
dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z
odpowiednich rejestrów. Wniosek składa się w 4 egzemplarzach.”;

2)

w art. 49b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7
pkt 1-5, podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej
oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, powiadomić ministra właściwego

20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563,
1629, 1637, 1669 i 2245.
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do spraw środowiska o tej zmianie. Do powiadomienia dołącza się dowody istnienia
określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, w
4 egzemplarzach.”;
3)

w art. 93:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
„1a. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3
dotyczącą

obszarów

morskich

Rzeczypospolitej

Polskiej,

przedkłada

się

właściwemu organowi administracji geologicznej w 2 egzemplarzach w postaci
papierowej oraz w postaci elektronicznej na 2 informatycznych nośnikach
danych.”,
b)

po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 dotyczącą
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza się w 1 egzemplarzu w
postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 1 informatycznym nośniku
danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się
odpowiednio organowi, który udzieli koncesji, zatwierdził projekt robót
geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2003, z późn. zm.21)) w art. 128:
1)

w ust. 1:
a)

uchyla się pkt 1,

b)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w poszczególnych miesiącach danego roku - w terminie do dnia 31
stycznia następnego roku;”;

2)

ust. 1a:
„1a. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także w przypadku, gdy biuro usług
płatniczych, w tym także przez swoich agentów, w danych okresie nie wykonało żadnej
transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba prowadząca działalność
gospodarczą w charakterze biura usług płatniczych w danym okresie miała zawieszoną
działalność gospodarczą.”.

21)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 650, 723, 864,
1000, 1075, 1629 i 2243.
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Art. 63. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
2188) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 9:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) oznaczenie

formy

prawnej

przedsiębiorcy

oraz

numer

w

rejestrze

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym
rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;”,
b)
2)

w ust. 2 uchyla się pkt 3;

w art. 11 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym
mowa w art. 43 ust. 1 lub 5a, przez dwa kolejne lata.”;

3)

w art. 43 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Operator pocztowy, który w poprzednim roku nie wykonywał działalności
pocztowej, składa w terminie do dnia 31 marca oświadczenie o niewykonywaniu tej
działalności wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, 9 i 10.”;

4)

w art. 83:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2, jest obowiązany posiadać
aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach
nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów
wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości
świadczonych usług pocztowych, zwanych dalej „sytuacjami szczególnego
zagrożenia”, uwzględniające obszar wykonywanej działalności pocztowej, w
których określa w szczególności:”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1)

określi:
a)

rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów,

b)

organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień,

c)

rodzaje

operatorów

pocztowych

obowiązanych

do

uzgadniania

zawartości planów,
2)

może określić rodzaje działalności pocztowej lub rodzaje operatorów
pocztowych niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu
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– mając na uwadze zakres i obszar wykonywanej działalności pocztowej, wielkość
operatora pocztowego i jego znaczenie dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymagania dotyczące
planów, o których mowa w ust. 1.”;
5)

w art. 126:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie udziela informacji lub nie dostarcza dokumentów, o których mowa w art.
10 ust. 1, art. 43 ust. 1, 5 i 5a, art. 50, art. 86 ust. 1;”,

b)

w ust. 2:
-

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) składa nieprawdziwe lub niepełne zgłoszenie, o którym mowa w art.
10 ust. 1, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5,
oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a, informację, o której
mowa w art. 50, dane, o których mowa w art. 86 ust. 1;”,

-

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) składa z naruszeniem terminu zgłoszenie, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 i 3, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5,
oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a, informację, o której
mowa w art. 50.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 20 lutego 2014 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z
2018 r. poz. 2389 oraz z 2019 r. poz. 42 i 60) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz
operator systemu dystrybucyjnego gazowego, do których sieci została przyłączona
instalacja, o której mowa w art. 20 ust. 1, przekazuj ą

Dyrektorowi

Generalnemu

KOWR sprawozdania półroczne zawierające informacje dotyczące odpowiednio:
1)

ilości energii elektrycznej z biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej należącej do operatora tej sieci przez
poszczególnych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji,

2)

ilości biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej gazowej należącej
do operatora tej sieci przez poszczególnych wytwórców biogazu rolniczego w
mikroinstalacji biogazu rolniczego,

3)

wykazu wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji albo wytwórców
biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego
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– w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza.
2. Na podstawie sprawozdań półrocznych, o których mowa w ust. 1, Dyrektor
Generalny KOWR, w terminie 75 dni od dnia zakończenia półrocza, sporządza zbiorczy
raport, który zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.”.
Art. 65. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1249 i 326) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przedsiębiorcą nie jest osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646,
1479, 1629, 1633 i 2212).”.
Art. 66. W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i
przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 471) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy
„o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o
zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych
z sukcesją przedsiębiorstw”.
Art. 67. W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) w art. 4 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po rozpatrzeniu wniosku, o którym
mowa w ust. 1, wydaje nieodpłatnie decyzję o wpisie:”;
Art. 68. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268
oraz z 2019 r. poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 77 w ust. 1 w pkt 3 lit. a skreśla się wyrazy „odchodów zwierzęcych” ;

2)

w art. 390 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „odchodów zwierzęcych” ;

3)

w art. 394 w ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) przechowywanie odchodów zwierzęcych przez podmioty prowadzące chów lub
hodowle drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej
2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior”.

4)

po art. 424 dodaje się art. 424a w brzmieniu:
„Art. 424a. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do zgłoszeń
wodnoprawnych stosuje się przepisy rozdziału 8a działu II ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.”.
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Art. 69. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646,
1479, 1629, 1633 i 2212) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. 1. Jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności
gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od
dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, przedsiębiorca będący osobą fizyczną
oraz będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą narusza przepisy
prawa związane z wykonywaną działalnością w sposób uzasadniający wszczęcie
postępowania:
1)

mandatowego lub

2)

w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej

– postępowanie takie może zostać wszczęte tylko jeżeli przedsiębiorca nie usunął
stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez organ terminie.
2. Przedsiębiorca, który usunął stwierdzone naruszenia zgodnie z przepisem ust. 1,
nie podlega karze.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli naruszenie:
1)

dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w
przeszłości, lub

2)
2)

jest rażące.”;

w art. 25 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

3)

w art. 48 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem
zajmowanego stanowiska lub funkcji.”.
Art. 70. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544,
1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 w ust. 2:
a)

w pkt 19 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”,

b)

w pkt 21:
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w lit. e wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;



część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- oraz dacie, z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodów
wskazanych w lit. a–c i e albo dacie złożenia przez zarządcę sukcesyjnego
oświadczenia o rezygnacji, w przypadku wskazanym w pkt d;”,

c)

pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) informacja o powołaniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego, w przypadkach, o
których mowa w pkt 21 oraz o dacie powołania kolejnego zarządcy
sukcesyjnego;”;

2)

w art. 6 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) żądanie

przyjęcia

oświadczenia

o wyborze

przez

przedsiębiorcę

formy

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o
zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z
wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o
zastosowanie

karty

podatkowej

lub

likwidacji

prowadzonej

działalności

opodatkowanej w formie karty podatkowej;”;
3)

w art. 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. CEIDG przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, drogą
elektroniczną, informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 18 i 19 oraz zmiany tych
informacji, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji
lub jej zmiany.”;

4)

w art. 23:
a)

w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Informację o powołaniu pierwszego zarządcy sukcesyjnego oraz informacje,
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit. c i d, pkt 22 i 24, notariusz zgłasza
niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej

CEIDG

lub

innego

zintegrowanego

z

CEIDG

systemu

teleinformatycznego, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu:”,
b)

w ust. 5 wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”
zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”,
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c)

dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 20, podlegają wpisowi z
urzędu do CEIDG. W przypadku, gdy zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony na
podstawie:
1)

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw –
wpisu dokonuje się po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci
przedsiębiorcy, a jeżeli przedsiębiorca nie posiadał numeru PESEL – po
uzyskaniu wiarygodnej informacji o fakcie i dacie jego śmierci;

2)

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw –
wpisu dokonuje się po zgłoszeniu przez notariusza powołania zarządcy
sukcesyjnego.
8. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 21 lit d w zakresie daty, z

którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić funkcję, podlegają wpisowi z urzędu do
CEIDG niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub
3.”;
5)

w art. 39 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Zakończenie publikacji informacji, o których mowa w art. 38, następuje
automatycznie w przypadku uwidocznienia we wpisie informacji o zgonie lub
znalezieniu zwłok.”,

6)

w art. 44 w ust. 1 w pkt 6 i 7 oraz w ust. 3a i 3b wyrazy „o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zastępuje się wyrazami „o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją
przedsiębiorstw”;

7)

w art. 44 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8. uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych rzemieślnika potwierdzonych
dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 2 i
3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r., poz. 1267) wydanym
przez izbę rzemieślniczą.”;

8)

w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, są przekazywane do CEIDG
przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności
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regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń, nie później niż w dniu roboczym
następującym po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy,
której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku
sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor
natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje nie później niż w dniu
roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.
CEIDG udostępnia te informacje nie później niż w dniu roboczym następującym po
dniu ich otrzymania. Przepisy art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”;
9)

w art. 44 po ust. 3b dodaje się ust. 3c-3f w brzmieniu:
„3c. Informacje, o których mowa w ust 1 pkt 8 są przekazane do CEIDG przez izby
rzemieślnicze, o których mowa w art. 7 ust 3 pkt 3 ustawy o rzemiośle za
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub za
pośrednictwem innego zintegrowanego z CEIDG systemu teleinformatycznego w
terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa
czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła lub w
terminie 14 dni od dnia cofnięcia uprawnień w przypadku utraty kwalifikacji
zawodowych. Przepisy art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
3d. Formularz, o którym mowa w ust. 3c, zawiera w szczególności:
1)

datę egzaminu;

2)

nazwę izby rzemieślniczej;

3)

wskazanie tytułu (mistrza lub czeladnika) i nazwę zawodu oraz symbol cyfrowy
zawodu ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o
ile jest to możliwe;

4)

datę cofnięcia uprawnienia w przypadku utraty kwalifikacji zawodowych
rzemieślnika.
3e. Informacje, o których mowa w ust 1 pkt 8 są przekazywane do CEIDG w

zakresie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających
zawieszoną działalność gospodarczą.
3f. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w ust 1 pkt 8 zawierają
oczywiste błędy lub są niezgodne z wpisem w księgach albo dokumentami
przedłożonymi przez przedsiębiorcę izbie rzemieślniczej, izba rzemieślnicza może
dokonać zmiany informacji za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 3d.”;
10) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie
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„4. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 1, udostępniane
przez CEIDG są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub
informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o
tym właściwy organ, o którym mowa w ust. 3 i 3c.”;
11) w art. 46 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz danych,
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8, z wyjątkiem danych niepodlegających
udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu elektronicznego albo
wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.
2. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz danych,
o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8, mają postać dokumentu elektronicznego albo
wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG i mogą je uzyskać jedynie
przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione.
3. Przedsiębiorca może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki o
potwierdzenie wydruku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w zakresie danych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 2, celem poświadczenia przez apostille.”.
Art. 71. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji
publicznej;”;

2)

w art. 9 w ust. 1:
a)

po pkt 6 dodaje się pkt 6a:

„6a) przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących
ubezpieczeń społecznych,
b)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić zażalenia,
skargi, skargi o wznowienie postępowania, które zostały zakończone
prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, i skargi kasacyjne do
sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w toczących się już
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postępowaniach przed organami administracji publicznej lub przed sądami
administracyjnymi – na prawach przysługujących prokuratorowi;”,
c)

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu;”;

3)

w art. 12:
a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organy, organizacje lub instytucje publiczne, do których zwróci
się Rzecznik, są obowiązane z nim współdziałać i udzielać mu pomocy.
2. Organy, organizacje lub instytucje publiczne, do których zwróci się
Rzecznik, są obowiązane w szczególności:
1)

zapewnić dostęp do akt i dokumentów badanej sprawy, w tym również
sprawy zakończonej, a także przekazać ich odpisy i kopie;

2)

udzielać żądanych przez Rzecznika informacji i wyjaśnień;

3)

udzielać wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich
rozstrzygnięć.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Organy, organizacje lub instytucje publiczne są obowiązane niezwłocznie
dokonać czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. W przypadku stwierdzenia
zwłoki, Rzecznik może określić termin, w jakim czynności powinny zostać
dokonane.”.

Art. 72. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293) art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c otrzymuje
brzmienie:
„c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 114 ust. 1 i 1a, art. 127, art. 142 ust. 1 i 3, art.144, art. 151 ust. 1 i 2, art. 159
ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2018 r. 2094 i 2399).”.
Art. 73. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
(Dz.U. poz. 1089) w art. 43 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

– 46 –
„9) zezwolenie na założenie lotniska, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. – Prawo lotnicze – w przypadku inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego obejmującej budowę lotniska użytku publicznego;”.
Art. 74. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej (Dz. U. . poz. 1629) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw”;

2)

tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie „Zakres przedmiotowy ustawy”;

3)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa reguluje zasady:
1)

tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we
własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej
„CEIDG”,

oraz

kontynuowania

działalności

gospodarczej

wykonywanej

z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa;
2)

tymczasowego

zarządzania

udziałem

w

przedsiębiorstwie

małżonka

przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, po śmierci tego małżonka,
3)

przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec
przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, w formie decyzji organu administracji
publicznej, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą,
zwanych dalej „decyzjami związanymi z przedsiębiorstwem”;

4)
4)

tymczasowego wykonywania praw w spółce handlowej po śmierci wspólnika.”;

po rozdziale 1 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:
Rozdział 1a
„Przedsiębiorstwo w spadku”
Art. 1a. 1. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne,

przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące
mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.
2. Jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.)
stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, przedsiębiorstwo w spadku
obejmuje całe to przedsiębiorstwo.
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3. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także składniki niematerialne i materialne,
przeznaczone

do

wykonywania

działalności

gospodarczej,

nabyte

przez

zarządcę

sukcesyjnego albo na podstawie czynności, o których mowa w art. 13, w okresie od chwili
śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.
4. W przypadkach, o których mowa w rozdziale 8, przepisy ustawy odnoszące się do
przedsiębiorstwa w spadku stosuje się odpowiednio do udziału przedsiębiorcy w majątku
wspólnym wspólników spółki cywilnej.
Art. 1b. Właścicielem przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu ustawy jest:
1)

osoba, która zgodnie z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku,
zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem
spadkowym, nabyła składniki niematerialne i materialne, o których mowa w art. 2 ust. 1,
na podstawie powołania do spadku z ustawy albo testamentu albo nabyła
przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie na podstawie zapisu windykacyjnego;

2)

małżonek przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, któremu
przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;

3)

osoba, która nabyła przedsiębiorstwo w spadku albo udział w przedsiębiorstwie w
spadku bezpośrednio od osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, w tym osoba prawna albo
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu - w przypadku
gdy po śmierci przedsiębiorcy nastąpiło zbycie tego przedsiębiorstwa albo udziału w
tym przedsiębiorstwie.
Art. 1c. Wielkość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku ustala się według wielkości

udziałów spadkowych lub udziałów we współwłasności przedsiębiorstwa.
Art. 1d. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prowadzenia przedsiębiorstwa w
spadku przez zarządcę sukcesyjnego oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 13,
przez osobę, o której mowa w art. 14, jeżeli dokonała ona zgłoszenia o kontynuowaniu
prowadzenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z
2019 r. poz. 63), stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu działalności gospodarczej
przez przedsiębiorcę.";
5)

uchyla się art. 2-5;
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6)

w art. 12 w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przy czynnościach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dziecko pozostające pod
władzą rodzicielską może być reprezentowane przez rodzica, a osoba pozostająca pod opieką
– przez opiekuna.”;
7)

tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: „Decyzje związane z przedsiębiorstwem,
działalność regulowana i wpisy do rejestrów działalności regulowanej oraz innych
rejestrów w przypadku śmierci przedsiębiorcy”;

8)

w art. 36 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do
decyzji związanych z przedsiębiorstwem, z wyłączeniem przypadków, gdy:”;
9)

po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:
„Rozdział 7a
Decyzje związane z przedsiębiorstwem w przypadku zbycia przedsiębiorstwa
Art. 45a. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy niniejszego rozdziału

stosuje się do decyzji związanych z przedsiębiorstwem, z wyłączeniem przypadków, gdy:
1)

zgodnie z odrębnymi przepisami decyzja może zostać wydana wyłącznie wobec osoby
fizycznej;

2)

prawa i obowiązki wynikające z decyzji przechodzą z mocy prawa na nabywcę
przedsiębiorstwa.
Art. 45b. Nabywcą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest

przedsiębiorca, który na podstawie umowy nabył przedsiębiorstwo w rozumieniu art.
551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w całości, w tym osoba prawna albo
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 tej ustawy, do której wniesiono
przedsiębiorstwo tytułem wkładu, jeżeli nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło bezpośrednio od:
1)

przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do CEIDG;

2)

przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do CEIDG i jego małżonka;

3)

przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej.
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Art. 45c. 1. Nabywca przedsiębiorstwa może złożyć do organu administracji publicznej,
który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o przeniesienie na niego tej
decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa.
2. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem
przenosi, w drodze decyzji, decyzję związaną z przedsiębiorstwem na nabywcę
przedsiębiorstwa przez dokonanie zmiany decyzji związanej z przedsiębiorstwem w zakresie
jej adresata, jeżeli:
1)

są spełnione warunki do uzyskania tej decyzji, określone w odrębnych przepisach;

2)

nabywca przedsiębiorstwa przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o
których mowa w pkt 1;

3)

nabywca przedsiębiorstwa oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej
decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków;

4)

nabywca

przedsiębiorstwa

przedłoży

pisemną

zgodę

pozostałych

nabywców

przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem – w
przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, które mają charakter osobisty, uważa się za
spełnione, jeżeli spełnia je nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o przeniesienie
na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem.
Art. 45d. 1. Decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa z upływem trzech miesięcy
od dnia nabycia przedsiębiorstwa przez nabywcę przedsiębiorstwa, chyba że przed tym dniem
został złożony wniosek, o którym mowa w art. 45c ust. 1.
2. Jeżeli spełnione są wymogi określone w art. 45c ust. 2 pkt 2–4, nabywca
przedsiębiorstwa

może

wykonywać

uprawnienia

wynikające

z

decyzji

związanej

z przedsiębiorstwem od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 45c ust. 1. Od dnia
złożenia wniosku, nabywca przedsiębiorstwa jest obowiązany wykonywać obowiązki
związane z tą decyzją.
3. Jeżeli wykonywanie decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez nabywcę
przedsiębiorstwa groziłoby naruszeniem przepisów prawa albo interesu publicznego, organ
administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem może zakazać,
w drodze postanowienia, jej wykonywania przez nabywcę przedsiębiorstwa do czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku, o którym mowa w art. 45c ust. 1. Na postanowienie
wnioskodawcy przysługuje zażalenie.
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4. Nabywca przedsiębiorstwa jest obowiązany wykonać związane z decyzją związaną
z przedsiębiorstwem obowiązki, których termin wykonania upłynął w okresie od dnia nabycia
przedsiębiorstwa do dnia złożenia wniosku o przeniesienie na niego decyzji związanej
z przedsiębiorstwem, niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o przeniesieniu na niego
decyzji związanej z przedsiębiorstwem stała się ostateczna.
Art.45e.

1.

Organ

administracji

publicznej,

który

wydał

decyzję

związaną

z przedsiębiorstwem odmawia, w drodze decyzji, przeniesienia decyzji związanej
z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa, jeżeli nie zostały spełnione wymogi
określone w art. 45c ust. 2.
2. Decyzja związana z przedsiębiorstwem wygasa z dniem, w którym decyzja
o odmowie jej przeniesienia na nabywcę przedsiębiorstwa stała się ostateczna.”;
10) w art. 54 wyrazy „art. 12 ust. 1–9 i 11” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 1–9”;
11) po rozdziale 11 dodaje się rozdziały 11a i 11b w brzmieniu:
„Rozdział 11a
Zarząd tymczasowy udziałem małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie
Art. 60a. 1. Udział małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie może zostać objęty
zarządem tymczasowym na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, jeżeli w chwili
śmierci małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, przedsiębiorstwo w rozumieniu art.
551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stanowiło w całości mienie
przedsiębiorcy i jego małżonka niebędącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG.
2. Do udziału małżonka w przedsiębiorstwie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 ust.
1, art. 3 i art. 4.
Art. 60b. 1. Zarządca tymczasowy sprawuje zarząd majątkiem spadkowym w zakresie
udziału małżonka w przedsiębiorstwie.
2. Do powołania zarządcy tymczasowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1
pkt 1 i 2, art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1-7. Uprawnienie do powołania zarządcy
tymczasowego wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia śmierci małżonka
przedsiębiorcy. Przepis art. 12 ust. 10 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
3.

Zarząd

tymczasowego.

tymczasowy

zostaje

ustanowiony

z

chwilą

powołania

zarządcy
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Art. 60c. Jeżeli został ustanowiony zarząd tymczasowy udziałem małżonka w
przedsiębiorstwie, zarząd spadkiem sprawowany przez kuratora spadku nie obejmuje tego
udziału.
Art. 60d. 1. Zarządca tymczasowy przestaje pełnić tę funkcję z:
1)

dniem śmierci,

2)

dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

3)

chwilą odwołania,

4)

upływem terminu, o którym mowa w art. 60f ust. 2, a jeżeli wcześniej powołano
kolejnego zarządcę tymczasowego – z chwilą powołania kolejnego zarządcy
tymczasowego,

5)

dniem ogłoszenia testamentu, w którym spadkodawca powołał wykonawcę testamentu,
jeżeli jego umocowanie obejmuje zarząd udziałem małżonka w przedsiębiorstwie

– jednak nie później niż z dniem wygaśnięcia zarządu tymczasowego.
2. W przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w ust.1 pkt 1-4, do powołania
kolejnego zarządcy tymczasowego przepisy art. 12 ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.
Uprawnienie do powołania kolejnego zarządcy tymczasowego wygasa z upływem miesiąca
od dnia, w którym poprzedni zarządca tymczasowy przestał pełnić tę funkcję.
Art. 60e.1. Jeżeli spadkodawca powołał wykonawcę testamentu, którego umocowanie
obejmuje zarząd udziałem małżonka w przedsiębiorstwie, do wykonawcy testamentu stosuje
się odpowiednio art. 60d ust. 1 pkt 1 i 2. Wykonawca testamentu przestaje pełnić funkcję
także w przypadku zwolnienia go przez sąd.
2. W przypadku, gdy wykonawca testamentu przestał pełnić tę funkcję, do powołania
zarządcy tymczasowego przepisy art. 12 ust. 1–7 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie do
powołania zarządcy tymczasowego wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym
wykonawca testamentu przestał pełnić tę funkcję.
Art. 60f.1. Do odwołania zarządcy tymczasowego po śmierci małżonka przedsiębiorcy
stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 ust. 1, 2 i 4–7 oraz art. 55 ust. 2.
2. Zarządca tymczasowy może zrezygnować z pełnienia tej funkcji, składając
oświadczenie przed notariuszem. W takim przypadku zarządca tymczasowy obowiązany jest
działać jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że wcześniej został powołany kolejny zarządca
tymczasowy.
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Art. 60g. 1. Zarząd tymczasowy wygasa z:
1)

dniem

uprawomocnienia

się

postanowienia

o

stwierdzeniu

nabycia

spadku,

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego
poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny
nabył udział małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie w całości;
2)

dniem nabycia udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie w całości przez
jedną osobę;

3)

upływem miesiąca od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w art. 60d ust. 1 pkt 1-4,
chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę tymczasowego;

4)

dniem dokonania działu spadku obejmującego udział małżonka przedsiębiorcy w
przedsiębiorstwie;

5)

upływem dwóch lat od dnia śmierci małżonka przedsiębiorcy.
2. Jeżeli akt zgonu małżonka przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci

małżonka przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, biegnie od dnia znalezienia zwłok małżonka przedsiębiorcy
albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.
Art. 60h. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do zarządcy
tymczasowego stosuje się odpowiednio przepisy o wykonawcy testamentu.
Rozdział 11b
Przedstawiciel do wykonywania praw w spółce handlowej po śmierci wspólnika
Art. 60i. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku śmierci wspólnika, o
którym mowa w art. 60j ust. 1, i nabycia jego praw w spółce handlowej przez uprawnionego,
o którym mowa w art. 60j ust. 2.
Art. 60j. 1. Wspólnikiem w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest wspólnik
spółki jawnej, partner spółki partnerskiej, komplementariusz i komandytariusz spółki
komandytowej, komplementariusz i akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, wspólnik
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariusz spółki akcyjnej.
2. Uprawnionym w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest:
1)

w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej, partnerskiej albo komandytowej albo
komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej – spadkobierca wspólnika, któremu
zgodnie

z

prawomocnym

postanowieniem

o

stwierdzeniu

nabycia

spadku,
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zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem
spadkowym, służą prawa zmarłego wspólnika w tej spółce;
2)

w przypadku śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – osoba, która
zgodnie

z

prawomocnym

postanowieniem

o

stwierdzeniu

nabycia

spadku,

zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem
spadkowym albo na podstawie zapisu windykacyjnego, wstępuje do spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością na miejsce zmarłego wspólnika;
3)

w przypadku śmierci akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej albo spółki akcyjnej osoba, która zgodnie z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku,
zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia albo europejskim poświadczeniem
spadkowym albo na podstawie zapisu windykacyjnego, nabywa prawa z akcji zmarłego
akcjonariusza, a także małżonek wspólnika, któremu przysługuje udział w prawach z
akcji zmarłego wspólnika.
Art. 60k. 1. Wspólnik może powołać przedstawiciela do wykonywania praw

uprawnionych w spółce, składając mu oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Do powołania przedstawiciela konieczna jest zgoda osoby powoływanej, która
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. O powołaniu przedstawiciela, jego odwołaniu albo rezygnacji, wspólnik zawiadamia
spółkę w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec spółki.
Art. 60l. 1. Po śmierci przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce
może powołać:
1)

małżonek wspólnika,

2)

spadkobierca ustawowy wspólnika, który przyjął spadek,

3)

w przypadku ogłoszenia testamentu - spadkobierca testamentowy wspólnika, który
przyjął spadek albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny

- jeżeli służą mu prawa zmarłego wspólnika w spółce osobowej, wstępuje do spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością na miejsce zmarłego wspólnika albo przysługują mu prawa z
akcji zmarłego akcjonariusza.
2. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
zarejestrowaniu

aktu

poświadczenia

dziedziczenia

albo

wydaniu

europejskiego

poświadczenia spadkowego, przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce
może powołać wyłącznie uprawniony.
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3. Do powołania przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce, w
przypadku, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie
przysługuje udział w prawach wspólnika w spółce większy niż 70/100.
4. Do powołania przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce
przepisy art. 12 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
zarejestrowaniu

aktu

poświadczenia

dziedziczenia

albo

wydaniu

europejskiego

poświadczenia spadkowego, do powołania przedstawiciela do wykonywania praw
uprawnionych w spółce nie stosuje się art. 12 ust. 6 i 7, jeżeli wszyscy uprawnieni wyrazili w
formie pisemnej zgodę na powołanie przedstawiciela. W takim przypadku powołanie
przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce wymaga zachowania formy
pisemnej.
Art. 60m. 1. Przedstawiciel do wykonywania praw uprawnionych w spółce, powołany
na podstawie art. 60l, niezwłocznie zawiadamia spółkę o jego powołaniu w formie pisemnej
pod rygorem bezskuteczności wobec spółki.
2. Jeżeli zawiadomienie spółki jest niemożliwe z powodu braku organu albo braku w
składzie

organu

uprawnionego

do

jej

reprezentowania,

przedstawiciel

dokonuje

zawiadomienia wobec pozostałych wspólników, a w przypadku spółki akcyjnej - wobec rady
nadzorczej.
3. W przypadku spółki jednoosobowej zawiadomienie spółki zastępuje powołanie
przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce.
Art. 60n. Umowa albo statut spółki może określać sposób wykonywania praw w tej
spółce przez uprawnionych w razie śmierci wspólnika, w szczególności wskazywać
przedstawiciela do wykonywania tych praw. W takim przypadku przepisu art. 60k nie stosuje
się, a przepis art. 60l stosuje się w przypadku wygaśnięcia umocowania przedstawiciela
wskazanego w umowie albo statucie spółki.
Art. 60o. 1. Przejście praw wspólnika w spółce na uprawnionych jest skuteczne wobec
spółki od chwili:
1)

śmierci przedsiębiorcy - w przypadku gdy umowa albo statut spółki wskazuje
przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce, z zastrzeżeniem ust. 2,
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 60k ust. 1;
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2)

zawiadomienia

spółki

o

powołaniu

przedstawiciela

do

wykonywania

praw

uprawnionych w spółce - w przypadku, o którym mowa w art. 60l.
2. Jeżeli przed śmiercią wspólnika wobec osoby wskazanej w umowie albo statucie
spółki do wykonywania praw uprawnionych w spółce zaszło zdarzenie, o którym mowa w
art. 60q ust. 1 pkt 1 albo 2, stosuje się ust. 1 pkt 1.
Art. 60p. Przedstawiciel do wykonywania praw uprawnionych w spółce jest osobą
wskazaną do wykonywania praw spadkobierców w rozumieniu art. 60 § 1 i art. 124 § 1
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) albo wspólnym przedstawicielem współuprawnionych w
rozumieniu art. 184 § 1 i art. 333 § 2 tej ustawy.
Art. 60q. 1. Po śmierci wspólnika, umocowanie przedstawiciela do wykonywania praw
uprawnionych w spółce wygasa z:
1)

dniem śmierci,

2)

dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

3)

chwilą odwołania,

4)

upływem terminu, o którym mowa w art. 60s ust. 2, a jeżeli wcześniej powołano
kolejnego przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce – z chwilą
powołania kolejnego przedstawiciela,

5)

dniem

uprawomocnienia

się

postanowienia

o

stwierdzeniu

nabycia

spadku,

zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego
poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny
nabył prawa wspólnika w spółce w całości;
6)

dniem nabycia po śmierci wspólnika jego praw w spółce w całości przez jedną osobę.
2. W przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, do powołania kolejnego

przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce stosuje się odpowiednio art.
60l.
Art. 60r. Do odwołania przedstawiciela do wykonywania praw uprawnionych w spółce
po śmierci wspólnika stosuje się odpowiednio art. 60l.
Art. 60s. 1. Po śmierci wspólnika przedstawiciel do wykonywania praw uprawnionych
w spółce może zrezygnować z pełnienia tej funkcji, składając oświadczenie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oświadczenie o rezygnacji przedstawiciel składa:
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1)

osobie, która go powołała - w przypadku, gdy przedstawiciel został powołany na
podstawie art. 60l;

2)

osobom uprawnionym do powołania przedstawiciela na podstawie art. 60l - w
przypadku, gdy przedstawiciel został wskazany w umowie albo statucie spółki albo
powołany przez wspólnika.
3. O złożeniu oświadczenia o rezygnacji przedstawiciel lub osoba, której zostało złożone

to oświadczenie niezwłocznie zawiadamia spółkę w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczności wobec spółki.
4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel do
wykonywania praw uprawnionych w spółce obowiązany jest działać jeszcze przez dwa
tygodnie, chyba że wcześniej został powołany kolejny przedstawiciel.
Art. 60t. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy
prawa wspólnika przysługują jednemu uprawnionemu, z uwzględnieniem art. 60q ust. 1 pkt 5
i 6.”.
Art. 75. Przepisy art. 394 w § 1 pkt 102, art. 47930 § 2, art. 47930a–47930e, art. 47952a,
art. 47963a, art. 47974a i art. 47985a ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą stosuje się także do spraw przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 76. 1. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe rzemieślnika, o
których mowa w art. 3 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 8, przed dniem wejście w
życie niniejszej ustawy mogą zwrócić się do izby rzemieślniczej z wnioskiem o przekazanie
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji, o której mowa
w art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 70.
2. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe rzemieślnika, o których
mowa w art. 3 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 8, przed dniem rozpoczęcia
działalności gospodarczej wskazanej we wpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej mogą zwrócić się do izby rzemieślniczej z wnioskiem o
przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji, o
której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 70.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie zamieszczony na stronie
Związku Rzemiosła Polskiego, izb rzemieślniczych oraz na stronie internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
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4. Izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek o którym mowa w ust.1 i 2 oraz dokumenty
przedłożone przez przedsiębiorcę stanowiące podstawę do przekazanie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1
pkt 8 ustawy zmienianej w art. 70, w terminie 14 dni od dnia wpływu.
5. Izba może zawiadomić wnioskodawcę, na adres wskazany we wniosku o którym
mowa w ust. 1 i 2 o konieczności uzupełnienia wniosku, określając termin tego uzupełnienia.
Wniosek nieuzupełniony w terminie określonym przez izbę pozostawia się bez rozpoznania.
6. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4, izba
przekazuje informacje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przepisy art. 44 ust. 3a-3d ustawy zmienianej w art. 70 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4, izba
informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania informacji do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Skargi na działanie izb w zakresie określonym w ust. 1-7 rozpatruje Związek
Rzemiosła Polskiego.
Art. 77. Promesy na założenie lotniska, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 36 niniejszej ustawy, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych
wygasają w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 78. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku z wyjątkiem:
1)

art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.;

2)

art. 17 pkt 1 lit. a i b w zakresie uchylonego art. 4ba ust. 6, art. 17 pkt 1 lit. c w
zakresie dodanego art. 4ba ust. 9, art. 17 pkt 3 lit. a i b w zakresie uchylonego art.
43d ust. 2, art. 17 pkt 3 lit. c w zakresie dodanego art. 43d ust. 6, art. 17 pkt 4 i 5,
które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.;

3)

art. 70 pkt 3-7 oraz art. 76, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia
ogłoszenia niniejszej ustawy.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Joanna Sauter-Kunach
Dyrektor Departamentu Prawnego
/podpisano elektronicznie/
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