
Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. 

U S T AWA  

z dnia …………………2017 r. 

o uchyleniu ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne 

osoby prawne i fizyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
1)

 

Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej 

wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z 

późn. zm.
2)

). 

Art. 2. 1. Spółka handlowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

utworzona na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 może, w terminie 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, złożyć do właściwego sądu rejestrowego wniosek o 

wpisanie jej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, 996 i 1579) jako 

spółki, o której mowa w art. 36 pkt 2 - 6 lub pkt 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

zgodnie ze swoją formą prawną. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

3. Z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców jako odpowiedniej spółki, spółka, o 

której mowa w ust. 1, przestaje być przedsiębiorstwem zagranicznym lub przedsiębiorstwem 

z udziałem zagranicznym w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 i staje się spółką 

wykonującą działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak spółki tworzone przez 

obywateli polskich.  

                                                 

1) 
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, z dnia 21 

kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności 

kraju”, z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego, z dnia 8 października 1982 r. o 

społeczno-zawodowych organizacjach rolników, z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, z dnia 23 

października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”, z dnia 7 kwietnia 1989 r. o 

związkach zawodowych rolników indywidualnych, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

sądowym. 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i 

Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 141 poz. 692, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. 

Nr 106, poz. 668, z 1997 r. Nr 121 poz. 769, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 

2010 r. Nr 182, poz. 1228. 
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4. Z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców jako odpowiedniej spółki, spółka, o 

której mowa w ust. 1, podlega z urzędu wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców jako 

przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 16 w 

brzmieniu dotychczasowym.  

5. Do spółek, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w 

art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 584, z późn. zm.
3)

). 

6. Spółka, o której mowa w ust. 3 pozostaje podmiotem wszelkich praw i obowiązków, 

których podmiotem była spółka, o której mowa w ust. 1. Dotyczy to w szczególności praw i 

obowiązków wynikających z koncesji, zezwoleń i ulg przyznanych w drodze decyzji 

administracyjnej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu koncesji, zezwolenia lub ulgi 

stanowi inaczej. 

7. Spółka, o której mowa w ust. 3 korzysta z przysługujących jej, na podstawie ustawy 

określonej w art. 1 pkt 1, ulg i zwolnień do czasu ich wyczerpania. 

Art. 3. 1. Spółka handlowa, o której mowa w art. 2 ust. 1, która w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie złoży do właściwego sądu rejestrowego 

wniosku, o którym mowa w art. 2, podlega obowiązkowi likwidacji.  

2. Uchwałę w sprawie likwidacji, o której mowa w ust. 3 podejmuje właściwy organ 

spółki w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. W razie braku podjęcia uchwały w sprawie likwidacji spółki w terminie określonym 

w ust. 2, sąd rejestrowy, na wniosek starosty właściwego ze względu na siedzibę spółki, 

orzeka o rozwiązaniu spółki oraz ustanawia likwidatora. 

Art. 4. 1. Zagraniczny przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, 

wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą we własnym i 

mieniu i na własny rachunek w ramach przedsiębiorstwa zagranicznego niebędącego spółką, 

może, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wnieść prowadzone 

dotychczas przedsiębiorstwo jako wkład do spółki handlowej z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 266, 875, 1268, 

1272, 1618, 1712 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 615, 699, 868, 903, 960, 978, 1165, 1197, 1228, 1579, 

1649, 1688 i 1844. 
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2. Z chwilą wniesienia do spółki handlowej wkładu określonego w ust. 1, 

przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci swój status zagranicznego przedsiębiorcy w 

rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 i podlega na swój wniosek wykreśleniu z rejestru 

przedsiębiorców jako przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy 

zmienianej w art. 16 w brzmieniu dotychczasowym. 

3. Z chwilą wniesienia do spółki handlowej wkładu określonego w ust. 1, na spółkę tę 

przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, których podmiotem był zagraniczny przedsiębiorca, 

o którym mowa w ust. 1. Dotyczy to w szczególności praw i obowiązków wynikających z 

koncesji, zezwoleń i ulg przyznanych w drodze decyzji administracyjnej, chyba że ustawa lub 

decyzja o udzieleniu koncesji, zezwolenia lub ulgi stanowi inaczej. 

4. Spółka, do której wniesiono wkład, o którym mowa w ust. 1, korzysta z ulg i 

zwolnień przysługujących zagranicznemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, do czasu 

ich wyczerpania. 

Art. 5. 1. Zagraniczny przedsiębiorca określony w art. 4 ust. 1, który w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wniesie prowadzonego dotychczas 

przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ma obowiązek zaprzestać wykonywanej przez siebie, na podstawie ustawy, o której 

mowa w art. 1 pkt 1, działalności gospodarczej najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Z chwilą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez zagranicznego 

przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie udzielone mu na podstawie ustawy 

określonej w art. 1 pkt 1 wygasa, nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

Art. 6. 1. Zagraniczny przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 

wykonujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą na podstawie 

umowy spółki cywilnej, może, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, złożyć wniosek o wpis do, odpowiednio, rejestru przedsiębiorców prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą z innymi podmiotami 

na podstawie umowy spółki cywilnej. 
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2. Z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej na zasadach określonych w ust. 1, przedsiębiorca, o którym 

mowa w ust. 1 traci swój status zagranicznego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której 

mowa w art. 1 i podlega z urzędu wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców jako 

przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 16 w 

brzmieniu dotychczasowym. 

3. Do przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadach określonych w ust. 1, przepisy art. 2 ust. 

6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

Art. 7. 1. Zagraniczny przedsiębiorca określony w art. 6 ust. 1, który w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie złożył wniosku o wpis, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1, ma obowiązek zaprzestać wykonywanej przez siebie, na podstawie 

ustawy, o której mowa w art. 1, działalności gospodarczej najpóźniej w terminie 9 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Z chwilą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez zagranicznego 

przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie udzielone mu na podstawie ustawy 

określonej w art. 1 pkt 1 wygasa, nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

Art. 8. Z chwilą utraty statusu przedsiębiorstwa zagranicznego, przedsiębiorstwa z 

udziałem zagranicznym lub zagranicznego przedsiębiorcy na podstawie, odpowiednio, art. 2 

ust. 3, art. 4 ust. 2 lub art. 6 ust. 2, zezwolenie udzielone danemu podmiotowi na podstawie 

ustawy, o której mowa w art. 1 wygasa. 

Art. 9. W ustawie z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 

1964 r. Nr 41, poz. 276) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 4. Polski Czerwony Krzyż jest jedynym prawnie uznanym polskim 

stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 

uprawnionym do prowadzenia w tym charakterze działalności w stosunkach z zagranicą.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udział w 

walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” (Dz.U. z 1966 r. Nr 14, poz. 

85) w  art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. W celu uznania zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się medal "Za zasługi dla obronności kraju".”. 

Art. 11.  W ustawie z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego 

(Dz. U. z 1977 r. Nr 37, poz. 163 i z 1991 r. Nr 32, poz. 131) preambuła otrzymuje brzmienie: 

„W celu wzmożenia ochrony żywych zasobów wód przyległych do brzegu morskiego 

Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania, stanowi się, co 

następuje:”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 

organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.
4)

) użyte w preambule 

oraz w art. 2 w ust. 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Polska Rzeczpospolita 

Ludowa” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami 

„Rzeczpospolita Polska”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, 

poz. 24, z późn. zm.
5)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 2. Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również 

umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod 

względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw.”; 

2) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski oraz innych urzędowych organów publikacyjnych,”; 

3) w art. 25 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„3. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za 

zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia kary, oraz osoba skazana za występki 

                                                 

4)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 

668, z 2006 r. Nr 200, poz. 1472, z 2008 r. Nr 139, poz. 876, z 2014 r. poz. 434 oraz z 2015 r. poz. 838.
 
 

5
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 

1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100,  poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 

121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. 

Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 

235, poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204 oraz Nr 282, poz. 1660, z 

2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771. 
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tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba 

skazana za przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osoba, która co najmniej 

trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w ustawie - Prawo prasowe.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym 

„Porty Lotnicze” (Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 185, Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550) art. 5 

otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. PPL prowadzi działalność z zachowaniem wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa państwa oraz wykonuje zadania wynikające z przepisów o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Art. 15. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników 

indywidualnych (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 106, z późn. zm.
6)

) użyte w art. 2 w ust. 1 oraz 

w art. 9 w ust. 1 i 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Polska Rzeczypospolita 

Ludowa” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami 

„Rzeczpospolita Polska”. 

Art. 16. Art. 9. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 687, 996 oraz 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 36 uchyla się pkt 11; 

2) w art. 38 uchyla się pkt 12; 

3) w art. 39 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do 

reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału 

zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego 

zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału; dyrektora i zastępców 

dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej 

do reprezentacji zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego 

oddziału;”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684) w art. 2 uchyla się pkt 6. 

                                                 

6)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 21, poz. 115, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, 

z 2006 r. Nr 200, poz. 1472, z 2008 r. Nr 139, poz. 876, z 2014 r. poz. 434 oraz z 2015 r. poz. 838. 
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Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem: 

1) art. 1 oraz 16 - 17, które wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy; 

2) art. 2 - 8, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 


