
Warszawa, dnia 16 maja 2006 r.

Opinia do ustawy

o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii

Europejskiej

Ustawa uchwalona przez Sejm w dniu 27 kwietnia 2006 r. zawiera zmiany w 14

ustawach mające na celu dostosowanie, wdrożenie lub wykonanie prawa Unii Europejskiej,

przy czym nowelizacja połowy z tych ustaw polega wyłącznie na wprowadzeniu do ich treści

odesłania do uprzednio implementowanych dyrektyw wspólnotowych.

Ustawa wprowadza następujące zmiany o charakterze merytorycznym:

1) w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w

zakresie udzielania pomocy obcemu państwu i korzystania z jego pomocy przy

dochodzeniu należności pieniężnych:

- zobowiązanie polskich wierzycieli chcących skorzystać z pomocy innego państwa

przy dochodzeniu należności pieniężnych do aktualizacji tytułu wykonawczego

(zwłaszcza w zakresie kwoty odsetek za zwłokę) na dzień podpisania wniosku o

udzielenie pomocy,

- rozszerzenie delegacji do wydania rozporządzenia o określenie wzoru

zaktualizowanego tytułu wykonawczego oraz nowego wzoru tytułu wykonawczego

wystawianego przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie wniosku obcego państwa

o dochodzenie należności pieniężnych;

2) w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie informowania

pracowników o warunkach umowy o pracę oraz delegowania pracowników w ramach

świadczenia usług:

- wprowadzenie obowiązku pracodawcy potwierdzenia na piśmie również ustaleń co do

stron umowy o pracę, jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem tej formy, oraz

poinformowania pracownika na piśmie także o układzie zbiorowym pracy, którym

pracownik jest objęty,
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-  dopuszczenie alternatywnej formy informowania pracownika o jego podstawowych

warunkach zatrudnienia w postaci pisemnego wskazania odpowiednich przepisów

prawa pracy oraz określenie terminu, w którym pracodawca ma poinformować

pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia;

- uzupełnienie katalogu informacji przekazywanych pracownikowi skierowanemu do

pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej o informację o

warunkach jego powrotu do kraju;

- uzupełnienie przepisów dotyczących warunków zatrudnienia pracowników

skierowanych do pracy w Polsce z państwa członkowskiego UE o przepisy dotyczące

wykonywania zajęć zarobkowych przez dziecko, co oznacza, ze również warunki w

tym zakresie nie mogą być mniej korzystne niż przewidują to przepisy polskiego

prawa pracy ;

-  zmiana przesłanek uzasadniających wyłączenie przepisów o minimalnych warunkach

zatrudnienia pracowników wykonujących wstępne prace montażowe lub instalacyjne

poza budownictwem skierowanych do pracy w Polsce z państwa członkowskiego UE;

- wyłączenie stosowania przepisów o pracownikach skierowanych do pracy w Polsce z

państwa członkowskiego UE do przedsiębiorstw marynarki handlowej w odniesieniu

do załóg morskich statków handlowych jeżeli pracodawca ma siedzibę w państwie

będącym członkiem UE lub EFTA;

3) w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji – wprowadzenie minimalnego

20 – minutowego odstępu pomiędzy przerwami reklamowymi w filmach;

4) 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 - wprowadzenie zasad

przemieszczania przez przedsiębiorców broni palnej na terytorium Unii Europejskiej -

nowelizacja wprowadza definicje zgody przewozowej, decyzji o zwolnieniu oraz

uprzedniej zgody przewozowej, określa zasady wystawiania i poświadczania tych

dokumentów oraz zasady ich obiegu pomiędzy zbywcą i nabywcą broni palnej, za

pośrednictwem organu koncesyjnego lub komendanta wojewódzkiego Policji;

5) w ustawie z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych – nowelizacja zawęża

możliwość określania wódek produkowanych w Polsce jako "Polish Vodka/Polska

Wódka" wyłącznie do wódek produkowanych z alkoholu etylowego uzyskanego ze zbóż

lub ziemniaków;

6) w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze:
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- wprowadzenie dodatkowego wymogu dla wezwania do zgłaszania wierzytelności

przez wierzycieli mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub

EFTA – ma ono być sporządzone we wszystkich językach urzędowych UE oraz

norweskim i islandzkim;

- zobowiązanie syndyka do nie rzadszego niż co 6 miesięcy informowania wierzycieli

mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EFTA o

czynnościach podjętych w postępowaniu upadłościowym w okresie objętym

informacją;

- dodanie w rozdziale dotyczącym upadłości zagranicznych banków i instytucji

kredytowych przepisu dopuszczającego potrącenie wierzytelności z wierzytelnością

upadłego po ogłoszeniu upadłości jeżeli dopuszcza to prawo właściwe dla

wierzytelności upadłego;

- wyłączenie stosowania w przypadku upadłości krajowego zakładu ubezpieczeń

przepisu o poddaniu czynności kompensowania prawu właściwemu dla zobowiązań

umownych mającemu zastosowanie do tych umów;

7) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych

rynków rolnych:

- zmiany w nazewnictwie – w miejsce pojęć "podmiot skupujący" i "pierwszy

przetwórca" pojawia się "odbiorca" i "pierwsza jednostka przetwórcza",

- uproszczenie systemu nadzoru nad wykorzystaniem uprawianych na gruntach

odłogowanych surowców przeznaczonych do wytworzenia produktów

nieżywnościowych polegające na ograniczeniu przekazywania informacji oraz kopii

zawieranych kontraktów do pochodzących od odbiorców i pierwszych jednostek

przetwórczych;

- uniemożliwienie bezpośredniego uczestnictwa w procesie pozyskiwania surowców

przeznaczonych do wytworzenia produktów nieżywnościowych innych podmiotów

niż odbiorcy i pierwsze jednostki przetwórcze.

Uwagi do ustawy:

- w art. 9 w pkt 2:

a) w art. 35d w ust. 2 w pkt 2 wyraz "przedsiębiorcy" jest po pierwsze zbędny, po drugie

zaś powoduje niejednolitość terminologii ustawy;
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b) w art. 35i w ust. 2 w pkt 1 należy skreślić wyraz "dla" ponieważ przepis zobowiązuje

przedsiębiorcę do przekazania zgody przewozowej nabywcy, nie dotyczy zaś zgody

przewozowej dla nabywcy;

c) w art. 35i w ust. 2 w pkt 2 znajduje się zobowiązanie przedsiębiorcy, który posiada

decyzję o zwolnieniu do przekazania urzędowo poświadczonej kopii zgody

przewozowej komendantowi wojewódzkiemu Policji, natomiast zgodnie z art. 35j

komendant otrzymuje kopię zgody przewozowej poświadczoną przez przedsiębiorcę.

Wydaje się, że pomiędzy tymi przepisami występuje sprzeczność, przy czym ze

względu na to, że przedsiębiorca, który otrzymał decyzję o zwolnieniu nie ma

obowiązku urzędowego poświadczania zgody przewozowej, należałoby wprowadzić

odpowiednią zmianę w art. 35i ust. 2 pkt 2, np. wyrazy "urzędowo poświadczoną"

zastąpić wyrazami "poświadczoną przez siebie".

Aleksandra Skorupka


