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1. MR Art. 51 ust. 2 

W dniu 12 kwietnia 2017 r. MR zgłosił uwagę 

dotyczącą objęcia odpowiedzialnością karną 

udziałowców i akcjonariuszy (art. 50 ust. 1. 

pkt 2 projektu ustawy z dnia 22 marca br.). 

W opinii MR - projektodawca nie uzasadnił 

dlaczego utrzymał jednak ten przepis. 

 

Uwaga nie należy do właściwości 
KRMC. Odnosząc się jednak do 
wątpliwości odnośnie adresatów 
regulacji zawartych w art. 51 ust. 2 
projektu ustawy, wyjaśniamy tak jak 
w piśmie z dnia 15 maja 2017 r., że 
ww. przepis odnosi się do osób 
fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. 
Informujemy, że wskazana 
regulacja została doprecyzowana 
poprzez wykreślenie 
sformułowania „osoby 
zarządzające działalnością”.  

2. MR 
Art. 9 ust. 1 

pkt 4 

W odniesieniu do obowiązku składania przez 

organizatorów turystki oraz podmiotów 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych deklaracji do 

Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego proponuje się, aby obok 

formy papierowej deklaracji umożliwić 

przedkładanie tego dokumentu także 

w formie elektronicznej. 

W związku z tym, że projektodawca nie 

odniósł się do ww. uwagi w ramach 

uzgodnień zasadnym jest jej podtrzymanie. 

Deklaracje, o których 

mowa w (art. 9) ust. 1 

pkt 4 mogą być 

składane także w formie 

elektronicznej”. Miejsce 

wprowadzenia ww. 

przepisu w ramach art. 

9 albo w innym miejscu 

ustawy pozostawia się 

projektodawcy. 

Uwaga została uwzględniona już 

w projekcie z dnia 15 maja 2017 r., 

który został skierowany na KRMC 

w art. 32 ust. 6.: „Deklaracje, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 4, mogą być składane za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.” 

 



3. MMR 
Art. 51 ust. 1 pkt 

2 

Wątpliwość budzi objęcie odpowiedzialnością 

karną udziałowców i akcjonariuszy za 

działania osób 

prowadzących sprawy spółek w zakresie 

prowadzenia działalności bez wymaganego 

wpisu i działalności objętej zakazem. Należy 

zauważyć, że KSH - w części dotyczącej 

przepisów karnych, nie zawiera rozwiązania, 

które dopuszcza odpowiedzialność karną 

akcjonariuszy i udziałowców spółek. W 

systemie prawnym obowiązuje regulacja 

(ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne), gdzie jest wprowadzony zakaz 

posiadania w spółkach prawa handlowego 

więcej niż 10 % akcji lub udziałów 

przedstawiające więcej niż 10 % kapitału 

zakładowego. Należy jednak zaznaczyć, że 

sankcją jest utrata stanowisk wskazanych w 

ustawie, a nie norma o charakterze karnym. 

Zdaniem MR wprowadzanie szczególnego 

rozwiązania, w przypadku, gdy brak jest 

analogii w ustawie o charakterze ogólnym, tj. 

KSH, wymaga szczegółowego uzasadnienia 

odnoszącego się do przedstawienia 

wszystkich aspektów wprowadzenia takiej 

nowej instytucji. Uzasadnienie nie może być w 

takim wypadku sprowadzone jedynie do 

nakreślenia celu jaki projektodawca chce 

osiągnąć, tj. celu prewencyjnego. 

 

Uchylenie pkt 2 w art. 51 
ust. 1. 
 

Uwaga nie należy do właściwości 
KRMC. Zostanie ona 
uwzględniona w zakresie usunięcia 
pkt 2 w ust. 1 art. 51. Należy uznać, 
iż skoro Minister Rozwoju i 
Finansów uważa, że sankcja ta 
powodować będzie nadmierne 
obciążenie dla przedsiębiorców, za 
wystarczające uznać należy 
dyspozycję art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 
51 ust. 2. 



4. MR  

Projekt reguluje odrębnie w stosunku do działu 
IVa KPA dyrektywy wymiaru administracyjnej 
kary pieniężnej oraz kwestię przedawnienia 
nakładania takich kar (art. 47 ust. 3 i art. 49). 
Jest to sprzeczne z celem nowelizacji KPA, 
która została przygotowana w Ministerstwie 
Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i wejdzie w życie z 
dniem 1 czerwca br. Celem tych zmian – tj. 
wprowadzenia do KPA działu IVa – jest 
ujednolicenie zasad stosowania 
administracyjnych kar pieniężnych. 

Kwestie objęte art. 47 ust. 3 
i w art. 49 projektu zostały 
uregulowane, odpowiednio, 
w art. 189d i w art. 189g-
189h KPA. W związku z tym 
przepisy te należy wykreślić 
z projektu. Zdaniem MR, po 
wykreśleniu art. 47 ust. 3 
i art. 49 z projektu, nie jest 
konieczne formułowanie 
w art. 47 ust. 1 projektu 
odesłania do działu IVa 
KPA, ponieważ stosowanie 
reguł ogólnych z działu IVa 
k.p.a. powinno następować 
wówczas na podstawie 
art. 189a KPA. 

Uwaga poza zakresem właściwości 
KRMC. Wprowadzenie przepisów 
art. 47 ust. 3 i art. 49 do projektu 
ustawy miało na celu uwzględnienie 
uwagi MR wskazanej w trakcie 
uzgodnień międzyresortowych 
dotyczącej zapewnienia 
adekwatności administracyjnych kar 
pieniężnych lub odwołania 
w zakresie wymierzania kar do 
stosowania przepisów KPA. Biorąc 
pod uwagę argumentację 
przedstawioną przez MR, 
informujemy, że przedmiotowa 
uwaga zostanie uwzględniona 
zgodnie z sugestią poprzez 
wykreślenie art. 47 ust. 1 i 3 oraz 
art. 49 projektu. 

5. MSWiA 

 

art. 55 projektu 

W art. 55 projektu wprowadza się zmiany w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 i 1334), w 

tym m.in.          w art. 3 tejże ustawy, uchyla się pkt 

17. Wskazać należy, że w art. 3 ustawy o usługach 

turystycznych  nie ma pkt 17.  

 

Uwaga zostanie uwzględniona, 

wynika z błędu redakcyjnego, 

uchylone zostaną w art. 3 pkt. 1-7 w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 187 i 1334). 

 


