
Projekt z dnia 26 lutego 2016 r. 

U S T AWA  

z dnia ............................ 2016 r. 

o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 187) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1 Ustawa określa: 

1)  warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami 

o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zadania i zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.”; 

2) w art. 5 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów 

powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub 

planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator 

turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego 

powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty 

za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu 

impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, a także 

zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 

imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie 

została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich 

imieniu, przez: 

a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub 

b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub 

c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli 

wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi 



 

województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy, 

oraz 

d) dokonywanie terminowych wpłat składki w należnej wysokości do 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 2a;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) prowadzić ewidencję zawartych: 

a) przez organizatorów turystyki umów o imprezę turystyczną, 

b) przez pośredników turystycznych umów w zakresie pośredniczenia na 

zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych; 

5) składać terminowo deklaracje w zakresie wysokości należnej składki do 

Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w rozdziale 2a”; 

3) w art. 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej za spełnienie warunku 

prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5, uznaje się 

posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie, która jest uznawana w państwie, 

w którym przedsiębiorca posiada siedzibę.”; 

4) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-2, dotyczą całego okresu wykonywania 

działalności.”; 

5) w art. 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

ewidencji zawartych umów o imprezę turystyczną oraz umów w zakresie pośredniczenia 

na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych oraz 

sposób jej prowadzenia i udostępniania danych w niej zawartych, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych dotyczących liczby osób objętych umową, terminu jej zawarcia 

przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceny usług objętych 

umową, terminów i wysokości przedpłat, miejsca wykonania umowy oraz rodzaju 

środka transportu, kierując się potrzebą gromadzenia kompleksowych danych 

niezbędnych do monitorowania właściwej realizacji obowiązków w zakresie 



 

zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych.”; 

6) w art. 5 po ust. 5a dodaje się ust. 5b-5h w brzmieniu: 

„5b. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 lit. a-c, przyjmuje zgłoszenia od klientów organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za 

imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna 

nie została lub nie zostanie zrealizowana, a także zwrotu części wpłat wniesionych 

tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, 

która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego. 

5c. Podmiot, o którym mowa w ust. 5b niezwłocznie dokonuje weryfikacji 

zgłoszeń oraz po uzyskaniu dyspozycji właściwego marszałka województwa wypłaca 

klientom należne im kwoty. 

5d. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a-c okaże się niewystarczające podmiot udzielający tego zabezpieczenia, 

niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa oraz 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

5e. Marszałek województwa występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

w przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, 

okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy 

turystycznej lub dokonanie zwrotów wpłat klientom, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

5f. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi 

województwa środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa 

w ust. 5e w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego w ust. 5a. 

5g. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a-c okaże się niewystarczające, podmiot, o którym mowa w ust. 5b, niezwłocznie po 

dokonaniu weryfikacji informacji i zgłoszeń klientów, przekazuje właściwemu 

marszałkowi województwa i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 

zgłoszenia zebrane od klientów, którzy nie otrzymali całości zwrotu wpłat, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z informacją dotyczącą wysokości wypłaconych tym klientom 



 

kwot z wyżej wymienionych zabezpieczeń finansowych oraz z wyliczeniem kwot, 

których zabrakło na zwrot wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w stosunku do każdego 

klienta. 

5h. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie po uzyskaniu 

dyspozycji właściwego marszałka województwa, wypłaca należne klientom kwoty 

zgodnie z otrzymanymi informacjami, o których mowa w ust. 5g, o czym informuje 

właściwego marszałka województwa oraz właściwy podmiot, o którym mowa 

w ust. 5b.”; 

7) w art. 7a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1-1b nie mają zastosowania do 

przedsiębiorcy w okresie zawieszenia przez niego wykonywania działalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.”; 

8) w art. 8 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada dostęp do danych zawartych 

w Ewidencji i jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.”; 

9) w art. 9 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) decyzje o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat – z urzędu lub na wniosek 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wykreślenie z rejestru w związku 

z rażącym naruszeniem warunku wykonywania działalności, o którym mowa 

w art. 10a pkt 1a.”; 

10) w art. 10a po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a) uchylanie się od obowiązku terminowego składania deklaracji i opłacania 

należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, pomimo 

wezwania ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 

1b) uchylanie się od obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji zawartych umów,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, pomimo wezwania ze strony właściwego 

marszałka województwa;”; 

11) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 



 

„Rozdział 2a 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Art. 10c. 1. W Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, o którym mowa 

w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późń. zm. 1)), tworzy się wyodrębniony 

rachunek - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”. 

2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia obsługę Funduszu. 

Art. 10d. 1. Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku 

bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

2. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) wpłat przedsiębiorców, o których mowa w art. 10f; 

2) odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku Funduszu; 

3) przychodów z lokat środków Funduszu dokonywanych z zachowaniem jak 

najwyższego stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności środków Funduszu, 

przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności;  

4) środków uzyskanych z pożyczek i kredytów; 

5) innych wpływów. 

3. W przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu, niezbędnych do jego 

właściwego funkcjonowania, w tym realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 5f 

i 5h, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić Funduszowi zwrotnego 

finansowania na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych, przy 

uwzględnieniu bezpieczeństwa i płynności środków Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

Art. 10e. 1. Środki Funduszu   przeznacza się na: 

1) pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu 

lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator 

turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego 

powrotu; 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. 

poz. 1273, 1691, 1844 i 2281. 



 

2) zwrot wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w 

wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie 

została lub nie zostanie zrealizowana; 

3) zwrot części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę 

turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie 

zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu 

– w przypadku gdy środki finansowe pochodzące z zabezpieczenia, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, okażą się niewystarczające, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek wraz z 

odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek. 

3. Ze środków Funduszu dokonuje się spłaty wszelkich roszczeń i zobowiązań 

wynikających z zadań Funduszu oraz jego funkcjonowania. Roszczenia i zobowiązania 

Funduszu nie mogą być pokrywane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

4. Ze środków Funduszu pokrywa się koszty związane z realizacją wypłat z 

Funduszu oraz koszty jego obsługi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ze 

środków Funduszu w pierwszej kolejności pokrywane są koszty obsługi Funduszu przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za realizację roszczeń do 

wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu. 

6. Wysokość rocznych kosztów obsługi Funduszu nie może przekroczyć 10% 

wysokości odprowadzonych rocznie do Funduszu składek, o których mowa w art. 10f. 

Art. 10f. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 5 ust. 1, obowiązany jest do 

naliczania i przekazywania składek na Fundusz. 

2. Składka na Fundusz jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 złotych od 

każdego uczestnika z tytułu zawartej umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4. 

Składka jest należna z dniem zawarcia umowy. 

3. Składka przekazana na Fundusz zgodnie z ust. 1, nie podlega zwrotowi. 

4. Minister właściwy do spraw turystyki, po zasięgnięciu opinii 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość składki płaconej na rzecz Funduszu, uwzględniając rodzaj imprezy 



 

turystycznej lub usługi turystycznej oraz potrzeby finansowe Funduszu związane z 

realizacją zadań wynikających z ustawy, oraz warunki wskazane w ust. 2, przy czym 

minimalna stawka może być określona na poziomie 0 zł.” 

 

Art. 10g. 1. Podmioty obowiązane do naliczania i przekazywania składek na 

Fundusz bez wezwania: 

1) obliczają kwotę należną z tytułu składki na rzecz Funduszu za okres jednego 

miesiąca i przekazują tę kwotę w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po 

danym okresie; 

2) składają do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, w których wykazują w szczególności wysokość 

należnej składki, liczbę i rodzaj zawartych umów o świadczenie usług 

turystycznych oraz liczbę uczestników zawartych umów w danym miesiącu, 

a także wszelkich posiadanych w okresie za jaki składana jest deklaracja 

zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-d oraz 

o podmiotach ich udzielających, w terminie do 7. dnia każdego miesiąca 

następującego po danym okresie. 

2. W przypadku niewykonania obowiązku terminowego składania deklaracji 

i opłacania należnych składek, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny wzywa pisemnie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego do 

złożenia deklaracji i dokonania płatności, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do dochodzenia należnych 

składek wraz z odsetkami. 

3. W przypadku niedochowania terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa 

w ust. 2, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje do właściwego marszałka 

województwa z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1a. 

4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może gromadzić i przetwarzać dane 

zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w celu weryfikacji prawidłowości 

wysokości odprowadzanych składek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzenia 

analiz, oceny ryzyka i adekwatności posiadanych środków. 

5. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, kierując się potrzebą wykazania w deklaracji 



 

wszystkich informacji niezbędnych do wyliczenia wymiaru należnej do Funduszu 

składki. 

Art. 10h. 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje kwartalną 

informację o wykorzystaniu środków Funduszu ministrowi właściwemu do spraw 

turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych. 

2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sporządza, w terminie 4 miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego, roczne sprawozdanie z funkcjonowania Funduszu. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny przedstawia ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi 

właściwemu do spraw instytucji finansowych.”; 

12) art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organizator turystyki i pośrednik turystyczny są obowiązani wydać klientowi 

wpłacającemu należność z tytułu zawartej umowy lub zaliczkę przekraczającą 10% tej 

sumy pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-d, wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę 

środków z tych zabezpieczeń w wypadkach określonych ustawą.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu: 

„Art. 98a Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187).”; 

2) w art. 119 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym: 

1) zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej oraz szczegółowe 

warunki i tryb składania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, w art. 98 ust. 5, w 

tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te 

sprawozdania;  

2) zakres informacji wykazywanych w kwartalnej informacji, o której mowa 

w art. 10h ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz 

szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdania, o którym mowa w art. 10h 



 

ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w tym termin 

składania oraz niezbędne dane, jakie powinno zawierać to sprawozdanie 

– uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości i przejrzystości 

sporządzanych sprawozdań.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 

późn. zm.2)) w art. 297 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a Tej samej karze podlega, kto podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdę  

w składanych deklaracjach organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, poprzez nieprawidłowe wyliczanie 

wysokości składek, w tym zaniżanie liczby klientów, którzy wykupili imprezy 

turystyczne u danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.”. 

Art.4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 119 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 5. W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. wysokość kosztów obsługi Funduszu nie 

może przekroczyć kwoty 2.000.000 złotych. Przepisu art. 10e ust. 6 ustawy, o której mowa 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się. 

Art.6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów art. 1 w zakresie art. 5 ust. 3a i ust. 5b-5h, art. 8 ust. 10, art. 10c-10e, art. 10f ust. 4, 

art. 10g ust. 5 i art. 10h ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

                                                 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, 

poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, 

poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, 

poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, 

z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, 

poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, 

poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, 

poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 

i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, 

Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, 

Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. 

poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396, 541, 1549, 1707 

i 1855. 



 

ustawą oraz art. 2, art. 4 i art. 5 niniejszej ustawy, które wchodzą w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia. 


