
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

o bezpieczeństwie imprez masowych

(druk nr )

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz.

390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr

237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120)

Art. 33.
1. Czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków, z

uwzględnieniem prawa do wypoczynku.
2. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich

wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie
rozliczeniowym.

[3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 policjantowi udziela
się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 112 ust. 3, albo może mu być przyznana rekompensata pieniężna, o której
mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1.]

<3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 policjantowi
udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze albo może mu być
przyznana rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1.>

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do policjanta uprawnionego do dodatku funkcyjnego.
5. Liczba godzin służby przekraczających normę określoną w ust. 2, za którą przyznano

rekompensatę pieniężną, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1, nie może przekraczać 1/4
tygodniowego wymiaru czasu służby policjanta w 3-miesięcznym okresie
rozliczeniowym.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rozkład
czasu służby, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny wymiar czasu służby, przypadki
przedłużenia czasu służby ponad ustaloną normę, a także wprowadzenie dla policjantów
zmianowego rozkładu czasu służby. Nadto rozporządzenie powinno określić sposób
pełnienia przez policjantów dyżurów domowych, jak też warunki i tryb udzielania
policjantom czasu wolnego od służby lub przyznawania rekompensaty pieniężnej, o
której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1, a ponadto grupy policjantów zwolnionych z pełnienia
służby w porze nocnej, niedziele i święta.
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Art. 112.
1. Za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe policjant

otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki

otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając
rodzaje zadań zleconych, wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia oraz tryb jego
wypłacania.

[3. Policjantowi uczestniczącemu bezpośrednio, na podstawie porozumienia, o którym
mowa w art. 5a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), w zabezpieczeniu przez Policję bezpieczeństwa i
porządku publicznego w trakcie imprezy masowej w czasie, o którym mowa w art. 33 ust.
3, wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę wykonywania tych
czynności, w wysokości 2/170 kwoty przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego
policjantów wraz z dodatkami o charakterze stałym, ustalonego za czerwiec roku
ubiegłego i ogłaszanego przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji.]

Art. 120.
1. W razie śmierci członka rodziny, policjantowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w

wysokości:
[1) dwukrotności przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego policjantów wraz

z dodatkami o charakterze stałym, o którym mowa w art. 112 ust. 3 - jeżeli koszty
pogrzebu ponosi policjant;]

<1) dwukrotności przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego policjantów
wraz z dodatkami o charakterze stałym ustalonego za czerwiec roku ubiegłego i
ogłaszanego przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji – jeżeli koszty pogrzebu ponosi policjant;>

2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt
1 - jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki
pokrywania kosztów pogrzebu policjanta ze środków właściwego organu Policji oraz
określi członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy, uwzględniając
rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość, przypadki
oraz sposób ustalania wysokości oraz tryb wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego
wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty.

3. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego określonego w ust. 1 z
uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych,
policjantowi przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli pobrał zasiłek niższy - odpowiednie
wyrównanie.
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USTAWA z dnia 25 października 1991 r. O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU

DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)

Art. 34.
1. Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej

przez podmioty, o których mowa w art. 3, odbywające się poza stałą siedzibą albo w
sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na
miejsce imprezy.

2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub

rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,
2) rodzaj i charakter imprezy,
3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę

uczestników,
4) określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa

uczestników.
3. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i

rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w
trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.

4. Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia
zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 3.

5. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczęcia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, termin określony w ust. 5 liczy się od dnia
doręczenia zaświadczenia.

7. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w
roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do
tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej
ze względu na miejsce imprezy.

[8. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy
reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
Nr 106, poz. 680 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).]

<8. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy
reguluje ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
Nr …, poz. …).>
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USTAWA z dnia 18 stycznia 1996 r. O KULTURZE FIZYCZNEJ (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,

poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200)

Art. 50.
1. Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w sferze kultury fizycznej są

odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas imprez
sportowych oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki uprawiania sportu,
rekreacji ruchowej i zajęć rehabilitacyjnych ich uczestnikom.

2. (uchylony).
2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki sanitarnohigieniczne

obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zasady sprawowania nadzoru nad ich
przestrzeganiem.

[3. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy
reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
2005 r. Nr 108, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 663 i 665).]

<3. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy
reguluje ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
Nr …, poz. …).>

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.

zm.)

Art. 39.
Środkami karnymi są:

1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub

prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją

małoletnich lub z opieką nad nimi,
2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub

miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

<2c) zakaz wstępu na imprezę masową,>
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4) przepadek,
5) obowiązek naprawienia szkody,
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.
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Art. 41a.
§ 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych

środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu w razie skazania za
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego
oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy
przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem
zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach
czasu.

§ 2. Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach
lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu w razie skazania na karę pozbawienia
wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko
wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz
może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego
organu w określonych odstępach czasu.

§ 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu na zawsze w razie ponownego
skazania sprawcy w warunkach określonych w § 2.

<Art. 41b.
§ 1. Sąd może orzec, a w przypadkach wskazanych w ustawie orzeka, zakaz wstępu na

imprezę masową, jeżeli przy popełnieniu przestępstwa zachowanie sprawcy
wskazuje, że jego udział w imprezach masowych zagraża istotnym dobrom
chronionym prawem.

§ 2. Zakaz wstępu na imprezę masową jest połączony z obowiązkiem osobistego
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez
właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej, komendanta
powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej.

§ 3. Sąd, orzekając zakaz wstępu na imprezę masową, określa rodzaje imprez
masowych, w czasie trwania których ukarany jest obowiązany do osobistego
stawiennictwa w jednostce Policji, w tym nazwy dyscyplin sportowych, nazwy
klubów sportowych oraz zakres terytorialny obowiązywania orzeczonego środka.

§ 4. Zakaz wstępu na imprezę masową dotyczy również meczu piłki nożnej
rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>

Art. 43.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub

zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15[.]<,>
<3) pkt 2c orzeka się w latach, od 2 do lat 6.>
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§ 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia
się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.

§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu
uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na
który orzeczono zakaz, nie biegnie.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90,

poz. 557, z późn. zm.)

Art. 181a.
§ 1. W razie orzeczenia obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych

środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub
zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, sąd przesyła odpis
wyroku jednostce Policji, a także odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub
samorządu terytorialnego, właściwemu dla miejsca pobytu skazanego.

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od przebywania w
określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi
osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu powierza
się zawodowemu kuratorowi sądowemu.

§ 3. W sprawach związanych z wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z
określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody
sądu właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu ustalono miejsce pobytu skazanego.

§ 4. Przepisy art. 169 i 172 stosuje się odpowiednio.

<Art. 181b.
W razie orzeczenia zakazu wstępu na imprezy masowe, sąd przesyła odpis wyroku
komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwemu dla
miejsca zamieszkania skazanego.>

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz.U. Nr 197, poz.

1661, z późn. zm.)

Art. 3.
Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest zachowanie
osoby fizycznej:
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1) działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub
obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub
wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia lub
niedopełnieniu tego obowiązku,

2) dopuszczonej do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków przez osobę, o której mowa w pkt 1,

3) działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgodą lub wiedzą osoby, o
której mowa w pkt 1

4) (uchylony)
- jeżeli zachowanie to przyniosło lub mogło przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść,
chociażby niemajątkową.

Art. 16.
1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo:
1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w:

a) art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego,
b) art. 224-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
c) art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr

120, poz. 1300),
d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr

72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387),

e) art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),

f) art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.
U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117),

g) art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315),

h) art. 36 oraz art. 37 ustawy 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. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676 i Nr 117, poz. 1007),

i) art. 18a ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100,
poz. 1081, z późn. zm.);

2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w:
a) art. 310-314 Kodeksu karnego,
b) art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),
c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach

hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr
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6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z
2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 153, poz. 1271),

d) art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

3) łapownictwa i płatnej protekcji, określone w:
a) art. 228-230a, art. 250a, art. 296a i art. 296b Kodeksu karnego,
b) art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z
późn. zm.);

4) przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego;
5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego;
6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego;
7) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200, art. 202 § 3-

4b i art. 203-204 Kodeksu karnego;
8) przeciwko środowisku, określone w:

a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego,
b) art. 34-34d ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach

chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.),
c)  art. 19 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami

(Dz. U. Nr 191, poz. 1956),
d) art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr
41, poz. 365),

e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.);

9) przeciwko porządkowi publicznemu, określone w art. 252 i 253, art. 256-258, art.
263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego;

10) określone w art. 23-24b ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);

11)przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904,
z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068);

12) o charakterze terrorystycznym;
13) określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2,

art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz.
469 i Nr 120, poz. 826);

14) określone w art. 124, 124a, 126, 130 i 132d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.)[.]<;>

<15) określone w art. 58 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).>

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba,
o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe:
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1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1-3,
art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 §
1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a
§ 1 i 2, art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art.
80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego;

2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i
usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art.
89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 §
1 Kodeksu karnego skarbowego;

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1, art. 99 § 1 i
2, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art.
106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1
Kodeksu karnego skarbowego;

4) przeciwko organizacji gier losowych, gier na automatach i zakładów wzajemnych,
określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 108, art. 109 oraz art. 110 Kodeksu
karnego skarbowego.

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr

249, poz. 2104, z późn. zm.)

Art. 22.
1. Jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;
2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź

użytkowaniu jednostki budżetowej
- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

2. Państwowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych
dochody uzyskiwane:

1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w
statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i
informacyjnych;

2) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za
sprawdzanie kwalifikacji;

3) z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych;
4) ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych;
5) w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami

specjalnymi innych państw;
[6) za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;]
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7) z Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej i podstawowych świadczeń lekarza dentysty w
jednostkach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

8) z opłat za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz.
877);

9) z opłat, o których mowa w art. 22a ust. 5, art. 68b ust. 6 i art. 77a ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn.
zm.);

10) z wpływów z działalności, o której mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z
późn. zm.);

11) z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykonane czynności
konsularne;

12) z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek
zagranicznych w wysokości 75 % tych wpływów;

13) z odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek
zagranicznych;

14) z opłat, o których mowa w art. 64 § 1 i § 6, art. 64c § 2 oraz art. 66 § 3 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968, z późn. zm.);

15) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach
i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów;

16) z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495);

17) z wpływów z weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia
22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784).

3. Jednostki budżetowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2, mogą gromadzić na rachunku
dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę, o której
mowa w ust. 3, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także
wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek, o którym mowa w ust. 1.
Uchwały mogą także ustalać wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu
terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia.

5. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust. 1, podejmują:
1) kierownicy jednostek budżetowych - jeżeli dochody będą pochodziły z tytułów

wymienionych w ust. 1;
2) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody odpowiednio

ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody - jeżeli dochody będą
pochodziły z tytułów wymienionych w ust. 2.

6. Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na:
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1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem
przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 1, a
przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt
1-3, 5-11 i 14;

2) cele wskazane przez darczyńcę;
3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów

wymienionych w ust. 1 pkt 3, a przez państwową jednostkę budżetową również z
tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 4, 12 i 13;

4) sfinansowanie wydatków stanowiących koszty, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt
1-2 oraz w art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z
późn. zm.).

6a. Dochody własne państwowych jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone
na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z:

1) prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz bazy danych o sprzęcie i
zużytym sprzęcie, o której mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy - w przypadku
uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 16;

2) weryfikacją rocznych raportów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji - w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w
ust. 2 pkt 17.

[7. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie
wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w
art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.
277, z późn. zm.) oraz wynagrodzeń określonych dla pracowników urzędów skarbowych
na podstawie art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505).]

<7. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie
wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem wynagrodzeń określonych dla pracowników
urzędów skarbowych na podstawie art. 101 i 102 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).>

8. Państwowa jednostka budżetowa, która utworzyła rachunek, o którym mowa w ust. 1,
odprowadza do budżetu państwa ustaloną na dzień 31 grudnia nadwyżkę dochodów
własnych, uzyskanych ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2 pkt 1-3, 8 i 10,
przekraczającą 1/6 planowanych na dany rok budżetowy wydatków finansowanych z
dochodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 8a.

8a. Z dochodów uzyskiwanych z wpisów i wpłat z tytułu postępowań odwoławczych,
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), gromadzonych
na rachunku dochodów własnych, zgodnie z ust. 2 pkt 3, odprowadza się do budżetu
państwa, w terminie do 20 dnia miesiąca, również środki w wysokości odpowiadającej
1/12 planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej
Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 wyżej wymienionej ustawy.



- 12 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

9. Odrębne ustawy nie mogą określać innych źródeł dochodów własnych niż wymienione w
ust. 1 i 2 i innego ich przeznaczenia niż wymienione w ust. 6-7.

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM,

UZDROWISKACH I OBSZARACH OCHRONY UZDROWISKOWEJ ORAZ O

GMINACH UZDROWISKOWYCH (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz.

921)

Art. 38.
1. Na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje

stref ochronnych, oznaczone literami "A", "B" i "C":
1) strefę "A" obejmującą obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i

urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu
uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w szczególności: pensjonaty,
restauracje lub kawiarnie, dla której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie
mniej niż 75 %;
- w strefie ochronnej "A" zabrania się:

a) lokalizacji zakładów przemysłowych,
b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem

modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni
ich zabudowy,

c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków
turystycznych i campingowych,

d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów
ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w
formach i miejscach wyznaczonych przez gminę,

e)  trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14,
poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199),

g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,
h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów

sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału,
i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10 % miejsc

sanatoryjnych w obiekcie,
j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać

lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji
bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych,
stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne,
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[k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909),
zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze
rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200-600, z wyjątkiem imprez
masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych,]

<k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr ..., poz. ...),
zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze
rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200 - 600, z wyjątkiem
imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych,>

l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z
odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe,
wędzarnie ryb, garbarnie,

m)wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "B"
i "C";

2) strefę "B", dla której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 55
%, obejmującą obszar przyległy do strefy "A" i stanowiący jej otoczenie, który jest
przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych w procesie
leczenia obiektów usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i
komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z
zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub objęty granicami
parku narodowego lub rezerwatu przyrody albo jest lasem, morzem lub jeziorem,
przy czym w strefie ochronnej "B" zabrania się:

a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych,
punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych,

b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z
obiektami towarzyszącymi,

c) lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale
elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej
niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów
dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych
artykułów uciążliwych dla środowiska,

d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,
e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze,
f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę

istniejących stosunków gruntowo-wodnych,
g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla

samochodów osobowych, dostawczych i autobusów,
h) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C";

3) strefę "C" przyległą do strefy "B" i stanowiącą jej otoczenie, obejmującą obszar
mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz
ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych;
- w strefie ochronnej "C" zabrania się:

a) nieplanowanego wyrębu drzew,
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b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych

obiektów, w tym zakładów przemysłowych,
d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia

przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.
2. Gmina, która uzyskała status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej,

sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach, w terminie do 2 lat od dnia uzyskania statusu.


