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Wstęp

Niniejszy zbiór zadań został przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla osób 
uczestniczących w zajęciach obejmujących problematykę tworzenia prawa.

Na końcu zbioru zamieszczono przykładowe zestawy egzaminacyjne przeznaczo-
ne do rozwiązania oraz zestawy egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Przy rozwiązywaniu zadań warto wziąć pod uwagę następujące informacje i wska-
zówki:

zwracaj uwagę na różnicę w poleceniach do zadań, zważając na to, że:1. 
polecenia typu „przeredaguj”, „popraw błędy” oznaczają ponowne zredagowa-a. 
nie aktu prawnego bądź jego fragmentu w sposób wskazany w zadaniu,
polecenia typu „zredaguj przepis”, „zredaguj tytuł”, „zredaguj podstawę praw-b. 
ną” odnoszą się tylko i wyłącznie do zredagowania wskazanego w poleceniu 
fragmentu tekstu,
polecenie typu „zredaguj akt (ustawę, uchwałę, rozporządzenie)” wymaga c. 
przygotowania całego aktu ze wszystkimi jego niezbędnymi elementami,
polecenie typu „oceń poprawność” wymaga sformułowania krótkiej wypowie-d. 
dzi oceniającej poprawność przytoczonego fragmentu tekstu prawnego wraz 
uzasadnieniem odwołującym się do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
(Dz. U. Nr 100, poz. 908), zwanego dalej „ZTP”;

fragmenty tekstów prawnych przywołane w zadaniach oraz sposoby powoływania 2. 
się na jednostki redakcyjne i dzienniki nie mogą służyć jako wzorzec w wykony-
waniu zadań, ponieważ owe fragmenty i sposoby powoływania się mogły być ze 
względu na treść polecenia przedstawione w sposób błędny;
przywołane fragmenty tekstów prawnych niekiedy różnią się od wersji oryginal-3. 
nych, a  niekiedy zostały wymyślone, ale w obu przypadkach nie ma to wpływu na 
sposób rozwiązania zadania;
jeżeli w zadaniu nie wskazano wszystkich informacji o redagowanym przepisie lub 4. 
akcie prawnym (np. numer porządkowy, data podjęcia), informacje te, jeśli są ko-
nieczne dla rozwiązania zadania, mogą być wprowadzone przez rozwiązującego 
zadanie;
znak „(…)” oznacza pominięty i nieistotny dla rozwiązania zadania fragment cyto-5. 
wanego przepisu lub aktu prawnego;
korzystaj z ZTP oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-6. 
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172).
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Oznaczanie i powoływanie przepisów prawnych

1. Zadanie
Przeredaguj przytoczone fragmenty ustawy, zwracając uwagę na ich układ graficzny 
oraz poprawność zastosowanych jednostek redakcyjnych i znaków interpunkcyjnych.
Znak „(…)” oznacza pominięte i nieistotne dla rozwiązania zadania fragmenty tekstu.

a)
Art. 105. 1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę 

bankową wyłącznie:
Pkt 1) na wniosek (…)
Pkt 2) na żądanie:
(…)
l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 
określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
ł) komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia
postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywa-
nia innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań,
m) wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych niebędących bankami 
w zakresie określonym ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instru-
mentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385),
(…)

b)
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) inwestycjach (…)
(…)
11) zagranicznym zakładzie - oznacza to: 
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium 
jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium 
innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, 
warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 
b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 
państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, 
c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na te-
rytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 
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pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to fak-
tycznie wykonuje;

chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest  –
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej,

12) (…)
c)

Art. 16. 1. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną: 
a) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

1) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, posta-
wiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwida-
cję majątku, albo 
2) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, 
albo 
3) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skiero-
wana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 
4) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądo-
wego.

b) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26, jeżeli: 
1) spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub 
2) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6 mie-
sięcy, a ponadto: 
* spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 
* wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 
* miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo 
podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku. 

2. Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych 
przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 
pkt 26, pomniejsza się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość: (…)

2. Zadanie
Przeredaguj przytoczone fragmenty aktów normatywnych innych niż ustawa, 
zwracając uwagę na ich układ graficzny oraz poprawność zastosowanych jedno-
stek redakcyjnych i znaków interpunkcyjnych. 
Znak „(…)” oznacza pominięte i nieistotne dla rozwiązania zadania fragmenty tekstu. 
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a)
§ 5.

1. Za opracowanie pisemnej opinii na zamówienie Rady lub Komisji przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości:

1) do 20% stawki - za opinię dla Rady lub za opinię w sprawach, o których mowa 
w art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy,
2) do 65% stawki - za opinię dotyczącą oceny, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 
ustawy.
2. Wysokość wynagrodzenia za opinie, o których mowa w ust. 1, ustalają odpo-

wiednio przewodniczący Rady lub przewodniczący Komisji. 

b) 
§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera:
a) przedmiot konsultacji, 
b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) uzasadnienie. 

3. Zadanie
Wykorzystując dane, uzupełnij „nawias” o oznaczenia dzienników publikacyjnych, 
które podano poniżej. Przyjmij założenie, że w art. 15 po raz pierwszy powoływana jest 
ustawa z dnia 12 maja 1980 r. o fundacjach. Podejmij decyzję, czy trzeba powoływać 
oznaczenia wszystkich dzienników, w których ogłoszono nowelizacje tej ustawy. 

„Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 12 maja 1980 r. o fundacjach (…………………
……………………………………………………………………………………........).”

Pierwotny tekst ustawy o fundacjach ogłoszono w odpowiednim dzienniku 
z 1 czerwca 1980 r., Numer 15 pozycja 89. 

Nowelizacje tej ustawy ogłaszano w kolejnych dziennikach (pierwsza liczba ozna-
cza rok wydania dziennika, druga liczba numer dziennika, a trzecia pozycję): 1982.12.13; 
1983.13.14;1983.17.99. 

Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w dzienniku 1984.12.67. 
Kolejne nowelizacje tej ustawy zostały ogłoszone w dziennikach: 1999.78.99; 

1999.89.150; 2000.15.66; 2001.15.77. 
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4. Zadanie
Jak wyglądałoby rozwiązanie zadania poprzedniego, przy założeniu, że ustawa o 
fundacjach została powołana wcześniej, np. w art. 5?

5. Zadanie
W wykropkowanym miejscu powołaj się na przepis ustawy wskazany wytłuszczoną 
czcionką. Przepis odsyłający zamieszczony jest w innej ustawie aniżeli przepis od-
niesienia. Jest to pierwsze powołanie tej ustawy.

„Art. 123. Zwolnienia nie dotyczą odpisów, o których mowa jest w……………………
………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………
…………….”

tekst pierwotny (Dz. U. Nr 21, poz. 86)
tekst jednolity z dnia 9 listopada 1993 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 482)
tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2000 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 654)
tekst jednolity z dnia 9 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 397)

USTAWA
z dnia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych

 Art. 16. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
(…)
63) odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych: 
a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli: 
- nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub 
praw, lub 
- dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub 
- nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zanie-
chano poboru podatku, 
(…)
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6. Zadanie
W wykropkowanym miejscu powołaj się na przepis ustawy wskazany wytłuszczoną 
czcionką. Przepis odniesienia zamieszczony jest w tej samej ustawie co przepis od-
syłający. Jest to pierwsze powołanie tej ustawy.

„Art. 134. Przepisów ………………………………………………………………….. 
nie stosuje się do podmiotów typu X.”

tekst pierwotny (Dz. U. Nr 21, poz. 86)
tekst jednolity z dnia 9 listopada 1993 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 482)
tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2000 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 654)
tekst jednolity z dnia 9 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 397)

USTAWA
z dnia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 16. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
43) umorzonych kredytów (pożyczek) bankowych, jeżeli ich umorzenie nie jest 
związane z: 
a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restruk-
turyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub 
b) postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumie-
niu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub 
c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 
44) (…)

7. Zadanie
Zredaguj przytoczony przepis tak, aby zastosowane w nim odesłanie zostało zapi-
sane poprawnie.

Art. 17b. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień 
w podatku dochodowym przysługujących na podstawie artykułu 23 ustępu drugiego 
punkty 1 – 6 i oraz artykułu 37 lit. b) punkt 3 myślnik trzeci ustawy z dnia 14 czerwca 
1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. 1991.26.143; 1998.160.1063; 
1999.49.484; 1999.101.1178) do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone 
w art. 17f-17h.



- 14 -

Oznaczanie i powoływanie przepisów prawnych

8. Zadanie
Zredaguj przytoczony przepis jeszcze raz, ale w taki sposób, aby był zgodny z Za-
sadami techniki prawodawczej.

§ 12. Traci moc uchwała nr III/28/05 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 9 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów rolnych, stanowią-
cych mienie Gminy Żmigród (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 15), zmieniona uchwałą 
nr 221/XX/04 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 25 października 2004 r. (Dz. Urz. 
Woj. Doln z 2004 r. Nr 11, poz. 7) i uchwałą nr 1697 /XIX/2005 Rady Gminy i Miasta 
Żmigród z dnia 28 grudnia 2005 r (Dz. Urz. Woj. Doln z 2005 r. Nr 19, poz. 23).

9. Zadanie
Przeredaguj ten przepis odsyłający tak, aby wyrażał odesłania statyczne i odsyłał 
do wersji ustawy z dnia jej wejścia w życie, tj. z dnia 1 stycznia 1992 r.

Art. 123. Do spraw X stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach 
z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 203, poz. 793).

10. Zadanie
Zredaguj przywołany fragment tekstu aktu prawnego, poprawiając sposób powo-
łania powoływanych ustaw. Zadbaj o przejrzystość tekstu głównego.

Na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 Nr 172, poz.1441; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 
11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami: Dz. U. 2004.69.625, Dz. U. 
2004.92.880, Dz.U.2004.96.959, Dz. U. 2005.33.289, Dz.U.175.1462, Dz.U.2006.249.1830, 
Dz.U.2006.249.1830) Rada Gminy uchwala, co następuje :
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11. Zadanie
Zaprojektuj tytuł ustawy, która w sposób wyczerpujący ureguluje całość spraw związa-
nych z prawami i obowiązkami konsumentów, instytucjami chroniącymi ich prawa, try-
bem postępowania przed tymi instytucjami oraz pozostałe kwestie związane ze statusem 
prawnym konsumenta.

12. Zadanie
Zaproponuj opisowe określenie tytułu ustawy, która regulować będzie m.in. organizację 
służb weterynaryjnych w Polsce, uprawnienia inspektorów weterynaryjnych wobec 
podmiotów kontrolowanych, postępowanie w przypadku stwierdzenia chorób zakaź-
nych zwierząt hodowlanych oraz odpowiedzialność hodowców za wprowadzenie do ob-
rotu produktów mięsnych niespełniających norm weterynaryjnych.

13. Zadanie
Przeredaguj tytuł ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych na 
opisowy.

14. Zadanie
Zredaguj przytoczony poniżej przepis zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Art. 8. 1. Komendant powiatowy (miejski) Policji może tworzyć rewiry dzielnico-
wych oraz posterunki Policji na zasadach określonych przez Komendanta Głównego 
Policji. Kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji mianuje i zwalnia ze sta-
nowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmi-
strza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony 
został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy. Do zadań kierownika rewiru 
oraz kierownika posterunku Policji należy w szczególności: rozpoznawanie zagrożeń 
i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania, inicjowanie i organizowanie działań 
społeczności lokalnych mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym, wykonywanie czynności administra-
cyjno-porządkowych oraz innych niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawia-
domieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. 
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15. Zadanie
Zredaguj poprawnie poniższy przepis, biorąc pod uwagę, że jest to przepis wylicza-
jący, zawierający część wspólną wyliczenia.

§ 2. Jeżeli podatnik: – nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepi-
sach prawa podatkowego, – w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych nie-
zbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe 
nie powstaje, pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania zosta-
ła doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy.

16. Zadanie
Na podstawie poniższych definicji zbuduj definicję agregatową. 

budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony • 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach;
obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:• 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, –
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej. –

17. Zadanie
Zredaguj art. 3 ustawy o zarobkowym przewozie osób, który wyrażał będzie sformuło-
wany w formie opisowej obowiązek uzyskiwania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób 
rykszą, a jednocześnie zawierał będzie nawiasową definicję terminu „ryksza”*.

* Ryksza – pojazd dwukołowy lub trójkołowy napędzany siłą mięśni człowieka.

18. Zadanie
Przeredaguj poniższe przepisy tak, aby ustanawiały skróty zawartych w nich okre-
śleń złożonych. 

Art. 123. Polskie Normy Hodowli Drobiu i Trzody Chlewnej ustala Minister Rol-
nictwa.

Art. 18. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, 
wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zo-
stanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku.
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19. Zadanie
Zredaguj przepis prawa materialnego, wyrażający w formie opisowej obowiązek zespo-
łu ratownictwa medycznego transportowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunko-
wego.

20. Zadanie
W powołanym poniżej przepisie ustawy o ochronie przyrody prawodawca użył bu-
dzącego poważne wątpliwości interpretacyjne wyrazu „powinno”. Zaproponuj re-
dakcję tego przepisu wykorzystującą inną formę wysłowienia wskazanego w nim 
obowiązku funkcjonariusza Straży Parku Narodowego.

Użycie broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku powinno następować 
w sposób wyrządzający najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni i nie 
może zmierzać do pozbawienia jej życia.

21. Zadanie
Zredaguj przepis przejściowy zamieszczony w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prze-
pisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623). Ustawa z dnia 
19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) weszła w życie 1 maja 2004 r. 
i zastąpiła ustawę z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, 
poz. 876). Przepis ten ma wyrażać zasadę bezpośredniego działania prawa nowego w za-
kresie niezakończonych postępowań w sprawie długu celnego.

22. Zadanie
Zredaguj przepis przejściowy, który miałby być zamieszczony w ustawie nowelizującej 
ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i przy założeniu 
natychmiastowego działania nowego prawa rozstrzygałby kwestię wszczętych i do tej 
pory niezakończonych postępowań w sprawie udzielania koncesji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Jednak ustawa po noweli-
zacji nie będzie już wymagać koncesji na prowadzenie takiej działalności.

23. Zadanie
Przeredaguj poniższe przepisy przejściowe tak, by wyrażały odmienny, od zastoso-
wanego w nich, sposób rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnej. 

Art. 59. 1. Podmioty gospodarcze prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy dzia-
łalność gospodarczą w zakresie zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania 
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przewozów kolejowych zachowują uprawnienia do dotychczasowej działalności przez 
okres jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 149. Sprawy o zapobieganie i naprawę szkód górniczych, nie zakończone 
w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym orzeczeniem komisji do spraw szkód górni-
czych, podlegają rozpoznaniu w trybie określonym tą ustawą.

Art. 58. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały tytuł zawodowy 
„ratownik medyczny”, tracą posiadane uprawnienia z dniem 1 stycznia 2007 r.

Art. 145. Zawarcie i ważność małżeństwa, które zostało zawarte przed wejściem 
w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ocenia się według przepisów obowiązują-
cych w chwili zawarcia małżeństwa.

Art. 57. Dowody osobiste i tymczasowe zaświadczenia tożsamości wydane w trybie 
przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zachowują swą ważność.

24. Zadanie
Do dnia 1 lipca 1989 r. obowiązywała ustawa z dnia 21 lipca 1966 r. o geodezji. 

Regulowała ona m.in. kwestię nabywania uprawnień zawodowych w dziedzinie geode-
zji. Zgodnie z wymogami tej ustawy do nabycia uprawnień geodety konieczne było po-
siadanie wyższego wykształcenia geograficznego ze specjalnością – geodezja, oraz od-
bycie 3-letniej praktyki zawodowej. W dniu 17 maja 1989 r. uchwalona została ustawa 
– Prawo geodezyjne i kartograficzne. Powoływała ona do życia komisję kwalifikacyjną 
do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Od momentu wej-
ścia w życie tej ustawy warunkiem uzyskania uprawnień geodezyjnych jest, oprócz speł-
nienia wcześniejszych wymagań, także zdanie egzaminu przed tą komisją. 

Jakie rozstrzygnięcie legislacyjne powinien przyjąć prawodawca, jeśli chce, 
aby osoby, które uzyskały uprawnienia geodezyjne na podstawie dotychczasowych 
przepisów (ustawy z dnia 21 lipca 1966 r. o geodezji) nadal mogły korzystać z tych 
uprawnień bez konieczności zdawania egzaminu przed komisją kwalifikacyjną?

25. Zadanie
Zredaguj przepis przejściowy, który zachowa, do czasu wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
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art. 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jednak 
na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

26. Zadanie
Określ rodzaj poniższych przepisów.

„Znosi się Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, zwany 
dalej „Komitetem”. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jed-
nostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” do czasu zarejestrowania spółek, 
o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3.”

„Sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają 
rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów 
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”

„Ustawa określa:
1) działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną 

z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych 
źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promie-
niowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego;

2) obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej tę działalność.”

„Z dniem wejścia w życie ustawy, nieruchomości Zrzeszenia Związków Zawodo-
wych wraz z ich wyposażeniem podlegają podziałowi, w równych częściach, pomiędzy 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumie-
nie Związków Zawodowych.”

27. Zadanie
Określ rodzaj poniższych przepisów, zawartych w ustawie o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz wskaż ich prawidłową kolejność, wstawiając odpowiednią cyfrę 
w wykropkowane miejsce obok oznaczenia artykułu.

Art. … Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. 
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów 
zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie 
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niniejszej ustawy, w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, nie dłużej jednak niż przez 
okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

Odp.: ………………………………………………………………….

Art. … Od decyzji Prezesa Urzędu przysługuje odwołanie do sądu ochrony konku-
rencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia.

Odp.: ………………………………………………………………….

Art. … Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) graniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw;
2) układów zbiorowych pracy. 
Odp.: ………………………………………………………………….

Art. … Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowa-
nie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, pole-
gające w szczególności na:

1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprze-
daży towarów;

2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego 
lub inwestycji. 

Odp.: ………………………………………………………………….

Art. … Z dniem wejścia w życie ustawy dyrektorzy i wicedyrektorzy delegatur 
Urzędu stają się członkami korpusu służby cywilnej, a ich dotychczasowe stosunki pra-
cy nawiązane na podstawie powołania na zasadach określonych w ustawie z dnia 24  lu-
tego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów 
konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547) przekształcają się w stosunki pracy na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Odp.: ………………………………………………………………….

Art. … Prezes Rady Ministrów powołuje wiceprezesów Urzędu spośród osób wy-
łonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów od-
wołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.

Odp.: ………………………………………………………………….

Art. … W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwesty-
cyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.) uchyla się rozdział 5.
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Odp.: ………………………………………………………………….

28. Zadanie:
Ułóż w odpowiedniej kolejności przepisy poniższej ustawy oraz określ rodzaj tych 
przepisów.

USTAWA
z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki.

Art. ...W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) w art. 10 w ust. 2 
w pkt 4 w lit. j po wyrazie „profesora” dodaje się wyrazy „i tytułu profesora sztuki”. 

Art. … 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, zwana dalej „Centralną 
Komisją”, działa przy Prezesie Rady Ministrów i w zakresie wydawanych przez siebie 
decyzji pełni funkcje centralnego organu administracji rządowej.

2. Przewodniczącego Centralnej Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów spośród 
dwóch kandydatów przedstawionych przez Centralną Komisję z grona jej członków. 

Art. … Z dniem wejścia w życie ustawy Centralna Komisja do Spraw Tytułu Na-
ukowego i Stopni Naukowych staje się Centralną Komisją, w rozumieniu przepisów 
ustawy. Kadencja tej Komisji upływa z dniem 31 grudnia 2006 r. 

Art. ... 1. Stopnie doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach 
organizacyjnych, które posiadają uprawnienie do ich nadawania.

 Art. ... Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej usta-
wy pozostają w mocy przepisy dotychczasowych aktów wykonawczych, jeżeli nie są 
z nią sprzeczne. 

Art. ... 1. Uchwały, o których mowa w art. 14 ust. 2 i art. 18a ust. 11, są podejmo-
wane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy 
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni członkowie właściwej rady 
jednostki organizacyjnej posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego.
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29. Zadanie
Ułóż w poprawnej kolejności i poprawnie zapisz następujące jednostki systematy-
zacyjne ustawy:

dział pierwszy „osoby fizyczne”
księga pierwsza „przepisy ogólne”
część pierwsza „zasady podstawowe”
oddział pierwszy „ubezwłasnowolnienie”
tytuł pierwszy „osoby” 
rozdział pierwszy „zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych”

30. Zadanie
Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej została opubli-
kowana dnia 18 stycznia 2002 r. Określ dzień wejścia ustawy w życie, jeśli jej art. 2 
stanowi, że ustawa wchodzi w życie szóstego dnia czwartego miesiąca następującego po 
miesiącu ogłoszenia.

31. Zadanie
Zaproponuj przepis o wejściu w życie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i  Se-
natu RP, który uzależniał będzie stosowanie przepisów tej ustawy od zdarzenia przyszłe-
go.

32. Zadanie
Zaproponuj przepis o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 25 maja 
2011 r. o rozpoznawaniu złóż gazu łupkowego, przy założeniu, że:

1) ustawa ma przestać obowiązywać po upływie 2 lat od jej wejścia w życie;
2) ustawa ma przestać obowiązywać z momentem przystąpienie Polski do między-

narodowej konwencji regulującej zasady eksploatacji surowców energetycznych.
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33. Zadanie 
Zredaguj tytuł ustawy nowelizującej ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe. 
Nowelizowana ustawa została opublikowana 17 czerwca 2003 r. w odpowiednim dzien-
niku urzędowym o numerze 123 na pozycji 212.

34. Zadanie
Zredaguj tytuł ustawy zmieniającej ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług.
Ustawa ta została opublikowana 17 kwietnia 2004 r. w odpowiednim dzienniku urzędo-
wym o numerze 123 na pozycji 212.

35. Zadanie
Zredaguj tytuł ustawy zmieniającej jednocześnie następujące ustawy:

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), • 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy • 
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001),
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-• 
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776).

36. Zadanie
Przy wykorzystaniu dostępnych danych przeredaguj tytuł poniższej ustawy nowe-
lizującej zgodnie z zaleceniami dotyczącymi tytułów ustaw zmieniających więcej 
niż jedną ustawę:

USTAWA
z dnia 23 stycznia 2003 r.

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o rezerwach państwowych oraz zapa-
sach obowiązkowych paliw, ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami 
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzyma-
nia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wspieraniu przedsię-

wzięć termomodernizacyjnych.
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37. Zadanie 
Zredaguj tytułu uchwalonej 5 czerwca 2007 r. ustawy, której przedmiot będzie określony 
opisowo. 
Ustawa ta – oprócz przepisów regulujących świadczenia rodzinne – zawierać będzie 
przepisy zmieniające ustawę o funduszu alimentacyjnym.

38. Zadanie
Zredaguj przepis, który uchyli ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608). Ustawa ta była nowelizowana raz za pomocą 
ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1737). W ustawie nowelizującej znajdowały się 
wyłącznie przepisy nowelizujące i przepis o wejściu w życie.

39. Zadanie
Zredaguj przepis, który deroguje ustawę z dnia 21 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
Nr 459, poz. 1029), do dziś raz zmienioną ustawą z dnia 12 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o lasach (Dz. U. Nr 98, poz. 789). 
Ustawa o zmianie ustawy o lasach zawierała przepisy zmieniające, przepisy przejściowe 
i przepis o wejściu w życie.

40. Zadanie
Zredaguj przepis, który uchyli następujące ustawy:

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), • 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy • 
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001),
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-• 
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776).

41. Zadanie
Ustawodawca przygotowuje projekt ustawy, która w sposób całkowity i wyłączny regu-
lować będzie sprawy związane z gospodarowaniem odpadami. Jednocześnie planuje 
uchylić dotychczasowe przepisy regulujące owe sprawy. Istnieją jednakże wątpliwości, 
czy udało mu się skatalogować wszystkie podlegające uchyleniu ustawy i przepisy. 
Ustalił trzy ustawy wymagające uchylenia, tj.: ustawę z dnia 23 października 1997 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 734, poz. 1392 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 291), ustawę 
z dnia 26 lipca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 387, poz. 639) oraz ustawę z dnia 3 kwietnia 2007 r. o substancjach zuboża-
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jących warstwę ozonową (Dz. U. Nr 117, poz. 334). Sporządź projekt przepisu dero-
gującego adekwatnego do opisanej sytuacji.

42. Zadanie
Zredaguj przepis, który deroguje całą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach me-
dycznych (Dz.U.04.93.896), pozostawiając w mocy pierwszych siedem podstawowych 
jednostek redakcyjnych. Ustawa o wyrobach medycznych nie była nowelizowana.

43. Zadanie
Sformułuj przepis, który wyeliminuje z porządku prawnego art. 10 ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uwzględniając, że przed 
dniem sformułowania tego przepisu wszedł w życie art. 3 ustawy z dnia 23 paź-
dziernika 2001 r. o zmianie ustaw dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 145, poz. 45): 
Art. 10. Akty prawne wpływające na strukturę cen napojów alkoholowych powinny słu-
żyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz 
napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu. 

Ustawa z dnia 23 października 2001 r. o zmianie ustaw dotyczących przeciwdziałania 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 32, poz. 222): 
Art. 3. Traci moc ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 145, poz. 45) z wyjątkiem przepisu art. 10.

44. Zadanie 
Poniżej zamieszczony został fragment ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług. Ustawa ta została opublikowana 17 kwietnia 2004 r. w odpowiednim 
dzienniku urzędowym o numerze 123 na pozycji 212.
Kolejne polecenia dotyczyć będą tej ustawy. Każde z nich jest samodzielnym i nie-
zależnym od innych zadaniem. 

Art. 56. 1. Zwolnione są od podatku towary w ramach następujących norm: 
1) tytoń i wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukoń-
czył 17 lat:

a) papierosy – 200 sztuk,
b) cygaretki (cygara o ciężarze nie większym niż 3 g) – 100 sztuk,
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c) tytoń do palenia – 250 g;
2) perfumy – 50 g i wody toaletowe – 0,25 l;
3) kawa – 500 g lub ekstrakty i esencje kawy – 200 g – jeżeli są przywożone przez 
podróżnego, który ukończył 15 lat;
4) herbata – 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty – 40 g.
2. Jeżeli łączna (...).

Polecenia:
a) Sporządź przepis, który deroguje art. 56 ust. 1 pkt 1 lit. a,

b) Sporządź przepis, który dokona zmiany w treści art. 56 ust. 1 pkt 1 lit. b. Zmiana 
polegać ma na tym, że zamiast wyrazu „3” wprowadzony zostanie wyraz „4”,

c) Sporządź przepis, który w art. 56 ust. 1 w punkcie 1 po literze b wprowadzi ko-
lejną literę o treści: „cygara – 50 sztuk”,

d) Sporządź jeden przepis nowelizujący, który wprowadzi do przytoczonej ustawy 
zmiany określone w poleceniach a-c, a ponadto po art. 56, który nie jest ostatnim 
artykułem tej ustawy, wprowadzi kolejny art. o treści: „Zwalnia się od podatku 
import przesyłek (...) zawierających do tego celu.”. 

45. Zadanie 
Poniżej zamieszczony został fragment ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo poczto-
we. Ustawa ta została opublikowana 17 czerwca 2003 r. w odpowiednim dzienniku urzę-
dowym o numerze 123 na pozycji 212.
Kolejne polecenia (lit. a-d) dotyczyć będą tej ustawy. Każde z nich jest samodziel-
nym i niezależnym od innych zadaniem.

Art. 9. 1. Zezwolenie wydaje się (...) 
2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z innego właściwego rejestru lub 
z ewidencji działalności gospodarczej; 
2) w przypadku spółek handlowych: 

a) listę członków zarządu, prokurentów oraz członków organu nadzoru, 
b) informację w zakresie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Kar-
nym w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. a; 

3) w przypadku (...).
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46. Zadanie
Polecenia:

a) sporządź przepis, który dokona zmiany w treści art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. a. 
Zmiana polegać ma na tym, że zamiast wyrazu „listę” wprowadzony zostanie 
wyraz „spis”, 

b) sporządź przepis, który deroguje art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. b,

c) sporządź przepis, który w art. 9 ust. 2 pkt 2 po literze a wprowadzi kolejną 
literę o treści: „spis akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5 % akcji 
imiennych”, 

d) sporządź jeden przepis nowelizujący, który wprowadzi do przytoczonej 
ustawy zmiany określone w poleceniach 1-3, a ponadto po art. 9 ust. 1 wpro-
wadzi ustęp o treści: „Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy 
niż 5 lat i nie dłuższy niż 25 lat.”. 

47. Zadanie
W przywołanych poniżej przepisach ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpra-
cy rozwojowej (Dz. U. Nr 234, poz. 1386) występuje słowo „program”. Postanowio-
no dokonać zmiany w tych przepisach, tak aby słowo „program” zostało zastąpione 
słowem „Program Pomocy”. Zredaguj przepis, który wprowadzi takie zmiany.

Art. 2. 1. (…)
2. Program określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne pomocy rozwo-
jowej, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

Art. 6. 1. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw zagranicznych. 
2. Rada Ministrów przyjmuje i aktualizuje Program w drodze uchwały.

48. Zadanie 
Poniżej przedstawiono fragment ogłoszonej 13 marca 2007 r. ustawy z dnia 22 stycz-
nia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, 
poz. 890).

Art. 14. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych od-
rębnymi przepisami, jest obowiązany do:
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1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli obejmującego w szczególności:
a) częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań;

2) dysponowania planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia 
produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy;

3) stosowania Polskich Norm dotyczących wyrobu i rozlewu wyrobów winiar-
skich.

2. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu przed-
siębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalający. 

Art. 15. (…).

Sporządź projekt ustawy nowelizującej, która:
a) po art. 14 wprowadzi artykuł następującej treści: „Organem właściwym 
w sprawach wydania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia jest minister 
właściwy do spraw rynków rolnych.”,
b) w art. 14 ust. 1 pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia usunie wyrazy: 
„w szczególności”,
c) w ust. 1 art. 14 po punkcie 3 wprowadź punkt o treści: „uwzględniania zwy-
czajów wiążących producentów win”,
d) deroguje art. 15.

49. Zadanie 
Poniżej przedstawiono fragment ogłoszonego 13 marca 2010 r. tekstu jednolitego 
ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 23, poz. 890). 

Art. 14. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych od-
rębnymi przepisami, jest obowiązany do:

1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli obejmującego w szczególności:
a) częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań;

2) dysponowania planem zakładu; 
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3)17) stosowania Polskich Norm dotyczących wyrobu i rozlewu wyrobów  
 winiarskich.

2. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu przed-
siębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalający. 
--------------------------------
17) Zmieniono ustawę z dnia 14 marca 2006 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 456, poz. 2473) z dniem 
1.06.2006 r.

Sporządź projekt przepisu nowelizującego, który:
a) w art. 14 ust. 1 pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia usunie wyrazy: „w szcze-
gólności”,
b) wprowadzi w art. 14 w ust. 1 po pkt 2 nowy punkt w brzmieniu: „respektowania 
zwyczajów obowiązujących producentów win”,
c) deroguje w art. 14 ust. 1 pkt 3.

50. Zadanie
Poniżej przedstawiono fragment ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 789, poz. 1341).

(…)
Art. 22. 1. Stopy procentowe składek wynoszą:

1) 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4;
2) 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe.

2. Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe, dla każdego 
płatnika składek, określa, z zastrzeżeniem art. 121, na okres nie dłuższy niż trzy lata w 
formie decyzji Zakład. 
(…)
Art. 76. Zakład uzyskuje przychody z:

1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55;
2) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek lub 
wpłat na:

a) ubezpieczenie zdrowotne od Kas Chorych,
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
c) Fundusz Rehabilitacyjny, 
d) Fundusz Pracy,
których wysokość określają odrębne przepisy.



- 30 -

Nowelizacja

Sporządź projekt przepisu nowelizującego, który w ustawie z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzi podane poniżej zmiany:

a) zmieni treść art. 22 ust. 1 pkt 2 w ten sposób, że liczba „2,45” zostanie zastąpio-
na liczbą „5,0”;
b) w art. 22 deroguje ust. 2;
c) w art. 76 pkt 2 po lit. c wprowadzi kolejną literę o treści: „Fundusz Alimentacyj-
ny”.

51. Zadanie
Przygotuj projekt ustawy, za pomocą której:

1) wprowadzisz zmiany do przywołanej w poprzednim zadaniu ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 789, poz. 1341), które będą polegały na tym, że:

a) do początkowej frazy z art. 22 (Stopy procentowe składek wynoszą) dodane 
zostanie słowo „nie mniej niż”,
b) uchylona zostanie litera c z art. 76 pkt 2;

2) wprowadzisz zmianę do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593) polegającą na uchyleniu art. 34.

52. Zadanie
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 
97, Nr 79, poz. 666) po art. 9z kończącym rozdział trzeci postanowiono wprowadzić 
nowy rozdział zatytułowany „Rejestr”. Rozdział ten składa się z podanych poniżej 
przepisów. Zrealizuj zamiar prawodawcy. 

Art. X. 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.

Art. Y. 1. Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych 
nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. W rejestrze zamieszcza się: 
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1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

53. Zadanie
Zredaguj przepis, który określeniu przedmiotu ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666) nada treść: 
„o utrzymaniu czystości i porządku”.

54. Zadanie
Zredaguj projekt ustawy, która wprowadzi zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U.2000.123.879). Zmiany, które należy wprowa-
dzić wynikają z porównania fragmentu tekstu ustawy przed zmianą i po zmianie. 
Oba teksty przytoczono poniżej. Zaprojektuj przepisy ustawy, zakładając, że zmiany 
dotyczące art. 5 ust. 1 pkt 1 wejdą w życie później od zmian pozostałych.

Fragment ustawy przed zmianą:
Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, 
podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju;
2) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
3) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2. Czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z  za-
chowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Fragment ustawy po zmianie:
Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, 
podlegają:

1) został uchylony;
2) został uchylony;
?) eksport towarów;
?) import towarów;
3) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zo-
stały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.
?. Przepisy ust. 1 stosuje się również do towarów, o których mowa w art. 14.
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55. Zadanie
Poniżej przytoczono fragment tekstu pierwotnego ustawy z dnia 26 maja 1982 – 
Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 1982 r. Nr 123 poz. 1058) oraz fragment ustawy 
z dnia 17 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 7, poz. 189), która w całości weszła w życie w 2004 r. Zredaguj projekt ustawy, 
który przywróci pierwotne brzmienie art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze.

Tekst pierwotny:
Art. 4. 1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczegól-
ności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywa-
niu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Tekst nowelizacji:
Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982, 
Nr 123, poz. 1058) art. 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na 
udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz występowaniu 
przed sądami i urzędami.”.

56. Zadanie
Art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z dnia 27 czerwca 2010 r. Nr 135 poz. 1141) wprowadził z dniem 1 stycznia 
2010 do wcześniej nienowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111 poz. 724) art. 1701 o treści „Zabrania się wykorzy-
stywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa.”. 
Zredaguj przepis, który wchodząc w życie, spowoduje derogację art. 1701.

57. Zadanie
W art. 1 w pkt 3 w lit. b poniższej nowelizacji prawodawca popełnił rażący błąd 
(powtórzył definicję zawartą już w kodeksie cywilnym). Zaproponuj rozwiązanie, 
które wyeliminuje ten błąd.

Dz. U. z dnia 1 lutego 2010 r. Nr 23, poz. 145:

USTAWA
z dnia 15 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy o grach hazardowych.
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Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1540) wprowadza się następujące zmiany:
(…)

3) w art. 15:
a) ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie:
„1. W ośrodkach gier prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestra-
cję gości. Rejestracja jest warunkiem wstępu gości do ośrodka gier.
2. W celu dokonania rejestracji osoba kierująca ośrodkiem gier albo upoważniony 
przez nią pracownik ośrodka sprawdza tożsamość gościa ośrodka gier na podsta-
wie dokumentu potwierdzającego jego wiek i tożsamość.
3. Rejestracja gości obejmuje sprawdzenie i zapisanie w rejestrze gości daty i go-
dziny wejścia gościa do ośrodka gier oraz jego danych osobowych, obejmujących:

1) imię i nazwisko;
2) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia;
4) adres zamieszkania;
5) obywatelstwo”.

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu.”.

(…)
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie 1 marca 2017 r.

58. Zadanie
Za pomocą powołanej poniżej ustawy nowelizującej prawodawca wprowadził 
zmiany w art. 14 ustawy o grach hazardowych (tekst pierwotny również zamiesz-
czony poniżej). Następnie jednak uznał, że wprowadzone rozwiązanie jest niewła-
ściwe i zamierza powrócić do poprzedniego (pierwotnego) brzmienia tego przepisu. 
Zaproponuj rozwiązanie realizując zamiar prawodawcy.

Dz.U.07.93.745

USTAWA
z dnia 13 lipca 2007 r.

o grach hazardowych.
(Dz. U. z dnia 28 lipca 2007 r.)
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Art. 14. 1. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na auto-
matach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry.

2. Urządzanie gry bingo pieniężne dozwolone jest wyłącznie w salonach gry bingo 
pieniężne.
3. Przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest wyłącznie w punktach 
przyjmowania zakładów wzajemnych.

 (…)
Art. 52. Ustawa wchodzi w życie 1 września 2007 r.

Dz.U.10.3.14
USTAWA

z dnia 20 grudnia 2009 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych.

(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2010 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2007 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 93, poz. 745) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty oraz gier w kości dozwolone 
jest wyłącznie w kasynach gry.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Urządzanie gier na automatach dopuszczalne jest także poza kasynami gry.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia. 

***
Kolejne zadania dotyczą innych aktów normatywnych niż ustawa. Możesz je roz-
wiązywać teraz albo wrócić do nich przy okazji rozwiązywania zadań z innych ak-

tów normatywnych niż ustawa.

59. Zadanie
Poniżej zamieszczony został fragment uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 18 z 27 mar-
ca 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała ta została wydana na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2002, Nr 9, poz. 84).
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Uchwała ta, będąc aktem prawa miejscowego, została opublikowane 17 kwietnia 
2002 r. w odpowiednim dzienniku urzędowym o numerze 123 na pozycji 212.

§ 10. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty, budynki i budowle położone na obszarach określonych umownie jako:

a) strefa „Strategia dla miasta”,
b) tereny tzw. Parku Technologicznego;

2) grunty, budynki i budowle w posiadaniu podatników, którzy:
a) dokonali nowych inwestycji w działalność gospodarczą na tych nieruchomo-
ściach; 
b) utworzyli nowe miejsca pracy w roku poprzedzającym rok objęty zwolnieniem.

Polecenia 
a) sporządź przepis, który w przywołanej uchwale uchyli § 10 pkt 1 lit. b,
b) sporządź przepis, który uchyli przywołaną uchwałę,
c) sporządź przepis, który w § 10 przywołanej uchwały wprowadzi po punkcie 
1 kolejny punkt o treści: „grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowa-
dzenia działalności gospodarczej”.
d) sporządź tytuł uchwały nowelizującej powołaną uchwałę. Uchwała zostanie 
podjęta w dniu wykonywania zadania.

60. Zadanie 
Minister Sprawiedliwości, realizując upoważnienie zawarte w art. 38 pkt 1 

ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 137), wydał rozporządzenie, które podpisał 19 maja 2011 r. 

Rozporządzeniem tym Minister Sprawiedliwości chciał wprowadzić zmiany 
do wydanego przez niego rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie we-
wnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 10, poz. 20). 

W rozporządzeniu, które podpisał 19 maja 2005 r., popełnił jednak błędy. Zre-
daguj ponownie to rozporządzenie tak, aby tych błędów nie zawierało. 

Oto treść tego rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 maja 2011 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wewnętrz-
nego urzędowania sądów powszechnych.
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Art.1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wewnętrznego urzędowa-
nia sądów powszechnych zmienia się:

a) § 6 ust. 1 brzmi:
„W sądach apelacyjnych i wojewódzkich istniejące odrębne jednostki organizacyj-
ne do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych używają nazwy 
swego sądu, uzupełnionej wyrazami „Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych””,
b) skreśla się § 6 ust. 2,
c) skreśla się § 5.

61. Zadanie 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z zadania poprzedniego zostanie opubli-
kowane w Dzienniku Ustaw w dniu 24 maja 2005 r. Rozporządzenie to nie zawiera 
przepisu o wejściu w życie. Sporządź taki przepis, który określi vacatio legis liczone 
poprzez upływ dni w ten sposób, aby zmiany dotyczące § 5 weszły w życie 12 czerw-
ca 2011 r., a zmiany dotyczące § 6 – 6 czerwca 2011 r. 

62. Zadanie 
Redaktor aktu prawa miejscowego zmieniającego inny akt prawa miejscowego 
podjął decyzję, aby w tytule redagowanego aktu określenie przedmiotu rozpoczęło 
się od zwrotu: „o zmianie …”. Redaktor powołał się na § 143 rozporządzenia w 
sprawie zasad techniki prawodawczej, wskazując, że odsyła on do § 96 ust. 1 tego 
rozporządzenia. Podaj prawidłowe rozstrzygnięcie oraz uzasadnij je, obalając przy 
okazji argument redaktora. 

63. Zadanie
Minister Sprawiedliwości, podjąwszy zamiar zmiany dwóch, wydanych wcześniej 
przez siebie rozporządzeń, przygotował projekt tytułu i podstawy prawnej rozpo-
rządzenia. Określenie przedmiotu, będące częścią tytułu projektowanego rozpo-
rządzenia, oraz podstawę prawną tego rozporządzenia zamieszczono poniżej. Mi-
nister naruszył jednak zasady techniki prawodawczej. Pokaż mu, jak powinno 
wyglądać poprawne zrealizowanie tego zamiaru w zakresie objętym zacytowanym 
fragmentem projektu Ministra.

(…)
w sprawie zmian rozporządzeń: w sprawie opłat sądowych oraz w sprawie czynności 

komorników.
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Na podstawie art. 678 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 298, poz. 1153) oraz art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2007 
r. – Prawo o ustrojów sądów powszechnych (Dz. U. Nr 349, poz. 822) zarządza się, co 
następuje:
(…)

64. Zadanie
15 lutego 2012 r. we właściwym dzienniku urzędowym o numerze 9 na pozycji 85 
ogłoszono uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszcza-
nia ścieków komunalnych. 

W § 1 pkt 3 uchwały popełniono oczywistą omyłkę pisarską (obecna jest za-
równo w tekście oryginału, jak i w tekście ogłoszonym).

Uchwałę zmieniającą wydano na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 września 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2008 r. Nr 328, poz. 835). Przepis ten był również pod-
stawą do wydania uchwały w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do 
oczyszczania ścieków komunalnych. 

Poniżej przedstawiono fragment uchwały zmieniającej z dnia 10 stycznia 2012 r., 
która wejdzie w życie 1 marca 2015 r. 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie 
programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. 
Nr 123, poz. 897) wprowadza się następujące zmiany:

(…)
3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach określonych w ut. 1 dokumentacja nie podlega zwrotowi.”;
(…)

Przedstaw Radzie Miejskiej sposób naprawienia popełnionego przez nią błędu, 
który wywołała uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2012 r., przygotowując 
projekt stosownego aktu ze wskazówkami.
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65. Zadanie
Zredaguj obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800). Ustawa ta 
zmieniona została przez następujące akty prawne:

1) ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716),
2) ustawę z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 86, poz. 554),

Ustawy te zawierają, oprócz przepisów zmieniających, również następujące przepisy:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716):

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 73 ustawy, 
o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 73 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie 
dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

2) ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. nr 86, poz. 554):

Art. 12. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 65, poz. 533) po art. 11 dodaje się art. 
11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Centrum informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii 
Europejskiej o środkach zastosowanych w sytuacji kryzysowej w celu zabezpieczenia 
prawidłowego działania publicznej sieci telekomunikacyjnej.”.

Art. 13. Prezes UKE powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy peł-
ni swoją funkcję przez okres 5 lat od dnia powołania. Po upływie kadencji Prezes UKE 
pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.
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Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem art. 1 pkt 41 w zakresie art. 180a ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r.

66. Zadanie
Zredaguj tekst jednolity (tylko załącznik) poniższego fragmentu ustawy o ochronie 
przyrody.

Dziennik Ustaw z 2004 r. numer 92 pozycja 880 

USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Art. 83. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po 
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na 
wniosek posiadacza nieruchomości.

2. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 może być uzależnione od przesa-
dzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo za-
stąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwa-
nych drzew lub krzewów. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
3) których wiek nie przekracza 5 lat.

Dz.U. 05.65.345
USTAWA

z dnia 13 października 2005 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

(Dz.U. z dnia 23 października 2005 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) 
wprowadza się następujące zmiany: 
(…)
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12) w art. 83:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrze-
żeniem ust. 1a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.”,
b) po ust.1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
„1a. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.”,
c) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmie-
niu:
„4) na plantacjach drzew i krzewów.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie drugiego dnia czwartego miesiąca następującego po 
miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4-6 oraz pkt 12, które wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dz.U. Nr 35, poz. 245
USTAWA

z dnia 21 marca 2007 r.
o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.

(Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2007 r.)
(…)

Art. 3. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 
880, z 2005r. Nr 65, poz. 345) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 83 uchyla się ust. 1a;
(…)
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
ogłoszenia.

67. Zadanie 
Zredaguj tekst jednolity (bez obwieszczenia) następującego fragmentu ustawy 
o scalaniu i wymianie gruntów. 

Tekst pierwotny:
USTAWA

z dnia 26 marca 1982 r.
o scalaniu i wymianie gruntów.
(Dz. U. z 1989, nr 58, poz. 349)
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Art. 21. 1.Państwowe biuro notarialne, na wniosek terenowego organu administra-
cji państwowej, uczyni w księdze wieczystej wzmiankę o wszczęciu postępowania sca-
leniowego lub wymiennego, a jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, 
wniosek składa się do istniejącego zbioru dokumentów.

2. Wzmianka w księdze wieczystej lub złożenie wniosku do zbioru dokumentów 
ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają 
bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego lub wymiennego, chyba że doko-
nane zostały za zgodą terenowego organu administracji państwowej. 

Zmiany:
Dz. U. 1998 r. Nr 106, poz. 668 

USTAWA
z dnia 24 lipca 1998 r.

o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji pu-
blicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

(Dz. U. z dnia 17 sierpnia 1998 r.)

Art. 40. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 
z 1989 r. Nr 58) wprowadza się następujące zmiany: 
(...)

2) użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 i 3, w art. 10 w ust. 1, 3 i 4, w art. 12 
w ust. 1 i 3, w art. 13 w ust. 2 i 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 21 w ust. 1 i 2, w art. 24 
w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 3 oraz w art. 31 w różnych przypadkach wyrazy „terenowy 
organ administracji państwowej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 
wyrazami „zarząd gminy”; 

3) w art. 21 w ust. 1 wyrazy „Państwowe biuro notarialne, na wniosek terenowego 
organu administracji państwowej” zastępuje się wyrazami „Sąd właściwy do prowadze-
nia ksiąg wieczystych, na wniosek zarządu gminy”. 

Art. 150. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 
USTAWA

z dnia 21 stycznia 2000 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji 

publicznej.
(Dz. U. z dnia 23 lutego 2000 r.)
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Art. 10. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:
(...)

2) użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 i 3, w art. 10 w ust. 1, 3 i 4, w art. 12 
w ust. 1 i 3, w art. 13 w ust. 2 i 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 21 w ust. 1 i 2, w art. 24 
w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 3 i w art. 31 w różnych przypadkach wyrazy „zarząd 
gminy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „starosta”. 
Art. 75. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

68. Zadanie
Sporządź tytuł obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego zamieszczonego poni-
żej fragmentu ustawy oraz tekst jednolity (załącznik) tego fragmentu ustawy.

Dz.U.97.234.1345
USTAWA

z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz.U. z dnia 1 lipca 1997 r.)

Art. 18. 1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca 
pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do nie-
których znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określo-
nym przepisami odrębnymi.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności rucho-
wej;
2) pracowników placówek zajmujących się opieką lub rehabilitacją osób niepeł-
nosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

3. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samo-
chodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
4. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. 

Zmiany:
Dz.U.98.24.143

USTAWA
z dnia 24 marca 1998 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
(Dz.U. z dnia 30 marca 1998 r.)
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Art 18. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
Nr 234, poz. 1345) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18:
a) w ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją 
osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie kar-
ty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Ministra Trans-
portu.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dz.U.09.56.443
USTAWA

z dnia 10 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

(Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009 r.)

Art 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
Nr 234, poz. 1345, z 1998 r. Nr 24, poz. 143) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty 
parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do 
spraw transportu.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dz.U.10.45.274
WYROK

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 10 marca 2010 r.

sygn. akt U 5/07

(Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Rady Ministrów, na rozprawie 

w dniu 10 marca 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności 
art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
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Nr 234, poz. 1345) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, Rzeczypospo-
litej Polskiej 

o r z e k a: 

1) art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. Nr 234, poz. 1345) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 oraz z art. 41 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski;
2) utrata mocy obowiązującej wskazanego wyżej przepisu nastąpi z dniem 1 czerw-
ca 2010 r.

69. Zadanie
Na podstawie fragmentu tekstu jednolitego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 130, poz. 1345), odtwórz odpowiedni frag-
ment tekstu ustawy nowelizującej powołanej w odnośnikach 34-36, pomijając jej 
tytuł i przepis o wejściu w życie.

Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
1) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej;
2)34) (skreślony)
3)35) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli.

§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 48a.36) Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wzno-
wienie, nie może orzekać co do tej skargi.
___________________________________________________________
34) Skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U.01.63.635) z dniem 28 maja 2001 r.
35) Zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U.01.63.635) z dniem 28 maja 2001 r.
36) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowa-
nia cywilnego (Dz.U.01.63.635) z dniem 28 maja 2001 r. 

70. Zadanie
W oparciu o podany poniżej tekst jednolity ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym sporządź tekst ustawy nowelizującej, która wprowadziła zmiany do tekstu 
pierwotnego tej ustawy.
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Tekst pierwotny:
Dz.U.01.17.209 

USTAWA
z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 19. 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis prze-
widuje wpis z urzędu.

2. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając 
wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega 
ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony 
podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. 

Art. 20. 1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego 
danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. 

Tekst jednolity:
USTAWA

z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 19. 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis prze-
widuje wpis z urzędu.

2. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając 
wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega 
ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2a.1) Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących 
wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

3.2) Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony 
podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 1301 Kodeksu 
postępowania cywilnego nie stosuje się.

Art. 20.3) uchylony.
__________________________________________________________
1) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym 
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oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 2), który wszedł 
w życie 23 stycznia 2002 r.
2) W brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy powołanej w odnośniku pierwszym, któ-
ry wszedł w życie 23 stycznia 2002 r.
3) Uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy powołanej w odnośniku pierwszym, który wszedł w życie 
23 stycznia 2002 r.

71. Zadanie
Sporządź tytuł obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego zamieszczonego poni-
żej fragmentu rozporządzenia oraz tekst jednolity tego fragmentu rozporządzenia.

Tekst pierwotny:
(Dz.U. Nr 54, poz. 128)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

(Dz. U. z dnia 11 czerwca 2003 r.)

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co 
następuje:
(…)

§ 7. 1. Studentów i absolwentów szkół wyższych, którzy stawili się do odbycia 
przeszkolenia wojskowego, wciela się do jednostki wojskowej.

2. Wcielenie studentów i absolwentów szkół wyższych do jednostki wojskowej 
obejmuje:

1) stwierdzenie ich tożsamości;
2) dokonanie przeglądu lekarskiego;
3) umundurowanie i wyekwipowanie.
§ 8. 1. W celu przeprowadzenia wcielenia studentów i absolwentów szkół wyż-

szych, dowódca jednostki wojskowej:
1) powołuje komisję przyjęcia poborowych, w składzie:

a)przewodniczący – szef sztabu jednostki wojskowej,
b) członkowie:

– lekarz,
– oficer organizacyjno-kadrowy,
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– oficer logistyki;
2) określa obowiązki osób wchodzących w skład komisji przyjęcia poborowych.
2. W skład komisji może zostać włączony kapelan wojskowy.

§ 9. Stawienie się studentów i absolwentów szkół wyższych do odbycia przeszko-
lenia wojskowego dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz 
w książeczce wojskowej żołnierza. 

Nowelizacje:
(Dz. U. Nr 43, poz. 65) 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 17 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów

i absolwentów szkół wyższych.
(Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2004)

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co 
następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w spra-
wie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz.U. Nr 54, 
poz. 128) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §7 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 3 dodaje się pkt 4 
w brzmieniu:
„4) przydzielenie do pododdziału.”;
2) w §8:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b w tiret trzecim średnik zastępuje się przecinkiem i po 
tiret trzecim dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:
„ - oficer społeczno-wychowawczy;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład komisji może zostać włączony, na swój wniosek, kapelan wojsko-
wy.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Dz. U. Nr 82, poz. 125) 
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i ab-

solwentów szkół wyższych.
(Dz. U. z dnia 16 czerwca 2005)

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co 
następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w spra-
wie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz.U. Nr 54, 
poz. 128, z 2004 r. Nr 43, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §7 w ust. 2 uchyla się pkt 4;
2) uchyla się § 9.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.

72. Zadanie
W oparciu o zamieszczony poniżej tekst pierwotny i tekst jednolity rozporządzenia 
zredaguj rozporządzenie, które wprowadziło zmiany w tekście pierwotnym.

Tekst pierwotny:
Dz.U.00.110.1176

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 grudnia 2000 r.
w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu 

prowadzenia rejestrów tej opłaty.
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2000 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 960) zarządza się, co następuje:

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zapłata opłaty skarbowej od podań, załączników do 
podań, czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 
1 ustawy, dokonywana jest znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.
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2. Opłatę skarbową od przedmiotów opłaty skarbowej, o których mowa w ust. 1, 
zobowiązany może również zapłacić gotówką lub bezgotówkowo, gdy nabycie znaków 
opłaty skarbowej wiąże się ze znacznymi trudnościami, a w szczególności gdy koszty 
nabycia znaków opłaty skarbowej są wyższe niż należna opłata skarbowa.

3. Jeżeli należna opłata skarbowa przekracza 100 zł, dokonuje się jej zapłaty go-
tówką lub bezgotówkowo.

4. Ilekroć zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, doko-
nujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą 
szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej. 

Tekst jednolity:
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 grudnia 2000 r.

w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu 
prowadzenia rejestrów tej opłaty.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 960) zarządza się, co następuje: 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zapłata opłaty skarbowej od podań, załączników 
do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń, o których mowa w art. 1 ust. 
1 pkt 1 ustawy, dokonywana jest znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

2.1) Opłatę skarbową od przedmiotów opłaty skarbowej, o których mowa w ust. 1, 
zobowiązany może również zapłacić gotówką lub bezgotówkowo.

3. Jeżeli należna opłata skarbowa przekracza 100 zł, dokonuje się jej zapłaty go-
tówką lub bezgotówkowo.

4.2) Ilekroć zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką lub bezgotówkowo, doko-
nujący zapłaty zobowiązany jest określić szczegółowo w dowodzie wpłaty przedmiot, 
od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej.

5.3) Dowód wpłaty może mieć formę elektroniczną, jeżeli zawiera dane identyfiku-
jące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, wskazuje numer rachunku 
bankowego właściwego urzędu gminy (miasta), tytuł i datę wpłaty oraz jest opatrzony 
bezpiecznym podpisem elektronicznym złożonym przez upoważnionego pracownika 
banku lub innej instytucji finansowej realizującej zlecenia płatnicze. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1) Zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz 
sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. Nr 143, poz. 1392), który wszedł w życie 
16 sierpnia 2003 r. 
2) Zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia powołanego w odnośniku pierwszym, który wszedł 
w życie 16 sierpnia 2003 r. 
3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia powołanego w odnośniku pierwszym, który wszedł 
w życie 1 stycznia 2004 r. 

73. Zadanie
Na podstawie podanych poniższych informacji zredaguj tytuł obwieszczenia w spra-
wie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody 
oraz załącznik do tego obwieszczenia (tekst jednolity uchwały). 

Tekst pierwotny:
Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie regulaminu dostar-
czania wody została ogłoszona 10 sierpnia 2004 r. w odpowiednim dzienniku urzędo-
wym Numer 100, poz. 120. Uchwała ta została wydana w wyniku realizacji upoważnie-
nia zawartego w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). Oto jej treść:

§ 1. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej od-
bywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

2. Z ofertą przyłączenia do sieci może wystąpić także przedsiębiorstwo.
§ 2. Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku 

określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Nowelizacje: 
1) uchwała Rady Miejskiej z dnia 10 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu dostarczania wody (ogłoszona 27 września 2004 r. w odpowiednim dzienni-
ku urzędowym Numer 110, poz. 150):

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie regula-
minu dostarczania wody wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„Wnioski składa się w siedzibie przedsiębiorstwa.”
2) skreśla się § 2.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia z wyjąt-
kiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 20 dni od dnia ogłoszenia.

2) uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie regulaminu dostarczania wody (ogłoszona 19 grudnia 2004 r. w odpowiednim 
dzienniku urzędowym Numer 134, poz. 208):

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie regulaminu dostar-
czania wody § 11 otrzymuje brzmienie:

„Wnioski składa się na piśmie w siedzibie przedsiębiorstwa”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie czwartego dnia piątego miesiąca następującego po 

dniu ogłoszenia.
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74. Zadanie
Sprostuj błąd w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397):

Tekst oryginału:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatkowej grupy kapitałowej, repre-

zentowanej przez spółkę, o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4.”

Tekst ogłoszony:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatkowej grupy kapitałowej, repre-

zentowanej przez półkę, o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4.

75. Zadanie 
Sprostuj błąd w § 1 cytowanego rozporządzenia. 

Tekst oryginału:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 maja 2008 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, 
z późn. zm.2) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
stanowiące załącznik do rozporządzenia.

Tekst ogłoszony:

§ 1. Ustala się ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
stanowiące załącznik rozporządzenia.
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76. Zadanie
Zredaguj tytuł aktu prawnego, który sprostuje błąd w uchwale Rady Powiatu Bo-
lesławieckiego z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych. Akt ten zostanie podpisany dzisiaj. 

77. Zadanie
Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 74, poz. 397) uchwalono, nie zauważając oczywistej omyłki pisarskiej 
w art. 28. Ustawę w takim brzmieniu ogłoszono i weszła ona w życie. Zaproponuj 
sposób usunięcia tej omyłki pisarskiej.

Art. 28. Do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepis art. 12 ust. 
1 pkt 3 stosuje sie odpowiednio.

78. Zadanie
Ustawę z dnia 15 lutego 2012 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
Nr 7, poz. 97) uchwalono, nie zauważając oczywistej omyłki pisarskiej w art. 1 
ust. 1. Ustawę w takim brzmieniu ogłoszono. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 
2015 r. Zaproponuj sposób usunięcia tej omyłki pisarskiej.

1. Ustawa reguluję opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób praw-
nych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”. 

79. Zadanie
15 lutego 2012 r. we właściwym dzienniku urzędowym o numerze 9 na pozycji 85 
ogłoszono uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania 
ścieków komunalnych, która przepisem § 1 pkt 2 wprowadziła do zmienianej uchwa-
ły przepis powtarzający definicję legalną z ustawy z dnia 27 września 2001 r. o od-
padach (Dz. U. z 2008 r. Nr 328, poz. 835). Art. 27 tej ustawy był podstawą do wy-
dania uchwały w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

Poniżej przedstawiono fragment uchwały zmieniającej z dnia 10 stycznia 
2012 r., która weszła w życie 1 marca 2012 r. 

Przedstaw Radzie Miejskiej projekt sposobu naprawienia popełnionego przez 
nią rażącego błędu.
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§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie 
programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. 
Nr 123, poz. 897)wprowadza się następujące zmiany:

(…)
2) po § 5 dodaje się § 51 o treści:
„Określenie „odpady ulegające biodegradacji” oznacza odpady, które ulegają roz-

kładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.”.
”.
(…)
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80. Zadanie
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
Nr 191, poz. 1410) zawiera w art. 10 przepis upoważniający Ministra Zdrowia do wyda-
nia rozporządzenia regulującego szczegółowy zakres medycznych czynności ratunko-
wych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego. Artykuł ten zawiera 
również wytyczne dotyczące treści rozporządzenia, wskazujące na konieczność uregu-
lowania w nim w szczególności: klasyfikacji nagłych zagrożeń zdrowotnych według 
stopnia ich zagrożenia dla funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia, zakre-
su czynności, których ratownik nie może podejmować oraz trybu postępowania w przy-
padku stwierdzenia konieczności podjęcia takich czynności. Zaproponuj pełną treść 
powyższego przepisu upoważniającego.

81. Zadanie
Popraw błędy w tytule powołanego poniżej rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Właściwego do Spraw Zdrowia
z dnia 17 lipca 2002 roku

o odbywaniu praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

82. Zadanie
Zredaguj przepis upoważniający, wyrażający upoważnienie fakultatywne, do wy-
dania zamieszczonego poniżej rozporządzenia Ministra Pracy.

Dz.U.98.115.744 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY

z dnia 13 sierpnia 1999 r.
w sprawie trybu ustalania przyczyn wypadków przy pracy.

(Dz. U. z dnia 4 września 1999 r.)

Na podstawie art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 94, z 2000 Nr 56, poz. 123) zarządza się, co następuje:
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83. Zadanie
W oparciu o zamieszczony poniżej przepis ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. 
Nr 147, poz. 1231) określ organ właściwy do wydania wskazanego w nim rozporzą-
dzenia oraz zaproponuj tytuł takiego rozporządzenia.

Art. 47. 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało 
popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecz-
nemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobra-
nia krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
wości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do 
spraw pracy, w drodze rozporządzenia, określa warunki i sposób dokonywania badań, 
o których mowa w ust. 1.

84. Zadanie
Na podstawie zamieszczonego poniżej przepisu upoważniającego zredaguj tytuł 
i podstawę prawną wskazanego w nim rozporządzenia. Uwzględnij fakt, że na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1334) ministrem właściwym spraw administra-
cji publicznej jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.01.112.1198
USTAWA

z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.
(Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 
z powszechnych wyborów. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporzą-
dzenia, zasady i tryb udostępniania informacji publicznej z zakresu działalności orga-
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nów administracji rządowej innym podmiotom, wymagania, jakim powinien odpowia-
dać wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz zasady udziału tych podmiotów 
w posiedzeniach kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wybo-
rów.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno uwzględniać zasadę po-
wszechnego dostępu do informacji publicznej, a także spełniać wymagania określone 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawo-
wo chronionych. 

85. Zadanie
Wykorzystując poniższe dane, zredaguj tytuł i podstawę prawną rozporządzenia, 
które zostanie podpisane 12 stycznia 2005 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 
2004 r. Nr 92, poz. 980):

Art. 35a. 1. Siedliska przyrodnicze poddaje się pod ochronę w drodze ustanowie-
nia przez właściwy organ formy ochrony przyrody wybranej spośród wymienionych 
w art. 13 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, ro-
dzaje siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, kierując się potrzebą ochrony 
siedlisk przyrodniczych zagrożonych zanikiem, mających ograniczony zasięg terytorial-
ny wynikający z właściwości przyrodniczych charakterystycznych dla regionu przyrod-
niczo-klimatycznego, a także potrzebą zachowania różnorodności biologicznej. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2004 r. 
Nr 134, poz. 1438):

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, 
zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) gospodarka wodna;
2) środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworze-
nia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. z dnia 10 listopada 1999 r. Nr 99, poz. 1017):

§ 1. Tworzy się Ministerstwo Środowiska. 
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86. Zadanie
Na podstawie zawartego w ustawie – Prawo telekomunikacyjne przepisu upoważ-
niającego zredaguj tytuł i podstawę prawną wskazanego w tym przepisie rozporzą-
dzenia. Uwzględnij dane wynikające z zamieszczonego poniżej rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów.

(Dz. U. 00.124.543)
USTAWA

z dnia 21 lipca 2000 r.
Prawo telekomunikacyjne.

(Dz. U. z dnia 6 września 2000 r.)

Art. 34. 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umo-
wy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

2. Operator nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług telekomuni-
kacyjnych, a także świadczenia tych usług, od:

1)  zawarcia przez użytkownika umowy o świadczenie innych usług;
1a)  niezawierania z innym operatorem umowy o świadczenie usług telekomuni-
kacyjnych;
2)  udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 69 ust. 1 i 2.

3. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych, w tym 
wskaźniki dotyczące ich jakości, kierując się wymaganiami europejskich organizacji 
normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wymagań - wymaganiami innych mię-
dzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest 
członkiem.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa.

(Dz. U. z dnia 4 listopada 2005 r. Nr 345, poz. 1023)

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Transportu 
i Budownictwa, zwanego dalej „ministrem”.
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2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budownictwo;
2) łączność i telekomunikacja;
3) transport.

3. Minister jest dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Transportu i Budownictwo.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. 

87. Zadanie
W oparciu o zamieszczony w ustawie – Prawo zamówień publicznych przepis upo-
ważniający oceń poprawność zamieszczonych poniżej sposobów jego wykonania.

USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Art. 31. (…)
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę:

1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) programu funkcjonalno-użytkowego

- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego 
Słownika Zamówień.

a)
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.

b)
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy programu funkcjonalno-użytkowego.

88. Zadanie
W oparciu o zamieszczone w ustawie – Kodeks pracy przepisy upoważniające oceń 
poprawność zamieszczonego poniżej rozporządzenia, stanowiącego ich wykonanie.

Art. 2981. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, 
zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze sto-
sunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

Art. 2982. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracowni-
kom zwolnień od pracy, a także przypadki, w których za czas nieobecności lub zwolnie-
nia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 14 lipca 1999 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy i sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika oraz sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy 

i zakresu przysługujących pracownikom zwolnień od pracy

Na podstawie art. 2981 i art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) zarządza się, co następuje:
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89. Zadanie
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie wymogów technicznych światłowodowych 
sieci telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2010 r. o dostępie do sieci tele-
informatycznych (Dz. U. Nr 34, poz. 132) zarządza się, co następuje:

W oparciu o powyższy fragment rozporządzenia Ministra Infrastruktury oceń, czy 
zasadne jest wydanie przepisu uchylającego to rozporządzenie, w przypadku, gdy:

1) treść przepisu upoważniającego do wydania tego rozporządzenia zmieniła się 
w wyniku nowelizacji w ten sposób, że:

a) zamiast Ministra Infrastruktury organem właściwym do wydania tego rozpo-
rządzenia jest obecnie Minister Infrastruktury i Łączności, 
b) zamiast Ministra Infrastruktury organem właściwym do wydania tego rozpo-
rządzenia jest obecnie Minister Administracji i Cyfryzacji, 
c) przepis upoważniający do wydania tego rozporządzenia zmienił się w ten spo-
sób, że zmianie uległ zakres spraw przekazywanych do uregulowania w tym 
rozporządzeniu;

2) Trybunał Konstytucyjny uznał przepis upoważniający do wydania tego rozpo-
rządzenia za niekonstytucyjny z powodu braku wytycznych dotyczących treści 
tego aktu;
3) przepis upoważniający do wydania tego rozporządzenia został uchylony w wy-
niku nowelizacji ustawy o dostępie do sieci teleinformatycznych.
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90. Zadanie
Przeredaguj tytuł uchwały.

UCHWAŁA NR XXXIX/478/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

91. Zadanie
Przeredaguj tytuł poniższej uchwały.

Uchwała
Rady Powiatu w Świdnicy

z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za czynność związane

z usuwaniem i parkowaniem pojazdów

92. Zadanie
W oparciu o poniższy fragment ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zredaguj 
tytuł i podstawę prawną uchwały rady gminy (gmina Bolków) w dniu 24.06.2004 r., 
dotyczącej wysokości stawek podatku od posiadania psów:

Dz. U. z dnia 30 stycznia 1991 r. Nr 02, poz. 984:

USTAWA
z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 14. Rada gminy w formie uchwały:
1) ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku,
3) może zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa lub określić 
inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
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93. Zadanie
Na podstawie przytoczonego art. 72 ustawy – Karta Nauczyciela przygotowano 
przedstawiony poniżej fragment projektu uchwały. Oceń poprawność tego projek-
tu pod kątem zakresu podmiotowego uchwały, przedstawiając sposób na wyelimi-
nowanie błędu wraz z uzasadnieniem dla takiego rozwiązania.

Karta Nauczyciela
Art. 72. 1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny 

prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przezna-
czą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świad-
czeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na 
emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę 
przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Fragment projektu
UCHWAŁA

RADY GMINY PODGÓRZYN
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn

(…)
§ 1. Uchwała określa rodzaje, warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. 
(…)

94. Zadanie
Na podstawie zawartego w podanym fragmencie ustawy o ochronie praw lokato-
rów przepisu upoważniającego zredaguj tytuł i podstawę prawną uchwały dotyczą-
cej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmi-
ny (uchwała nie wymaga numerowania).
Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r. Nr 71, poz. 733:

USTAWA
z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów.
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Art. 21. 1. Rada powiatu uchwala:
1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
2) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany 
ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale 
przeznaczone na ten cel.

2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być 
opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 
mieszkalne,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu tech-
nicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

95. Zadanie
Wykonaj kolejne polecenia dotyczące przedstawionej poniżej uchwały.

UCHWAŁA NR XVIII/121/IV/2003
RADY MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 13.05.2003 r.
w sprawie Ordynacji Proceduralnej Rady Miejskiej Wrocławia.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala się, co następuje:

1.
Uchwala się Ordynację Proceduralną Rady Miejskiej Wrocławia regulującą tryb prac 
Rady Miejskiej Wrocławia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2.
Uchyla się uchwałę własną nr LXVII/493/II/98 z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie 
Ordynacji proceduralnej Rady Miasta Wrocław i jej organów, zmienioną uchwałą 
nr XXX/786/IV/01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Ordynacji proceduralnej Rady 
Miasta Wrocław i jej organów.

3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik tej uchwały został pominięty, ale jego treść nie jest potrzebna do rozwiązania 
zadań.

Polecenia
a) przeredaguj tytuł tej uchwały, eliminując jednocześnie zawarte w nim błędy,
b) oceń poprawność przepisu oznaczonego jako ust. 1 w zakresie istoty zawar-
tego tam rozwiązania i krótko uzasadnij swoje stanowisko lub wskaż precyzyj-
nie podstawę prawną swojej odpowiedzi. Nie zwracaj uwagi w tym zadaniu na 
błędy redakcyjno-techniczno-językowe, 
c) przeredaguj przepis oznaczony jako ust. 2, eliminując błędy lub – w przy-
padku braku wystarczających danych – wskazując sposób poprawienia błędu. 
Weź pod uwagę błędy różnego rodzaju.

96. Zadanie
Poniżej przytoczono określenie przedmiotu tytułu uchwały rady gminy oraz pod-
stawę prawną uchwały. Przytoczono również przepisy upoważniające wskazane 
w podstawie prawnej. Oceń zgodność tej uchwały z zasadami wydawania aktów 
wykonawczych.

Określenie przedmiotu:
(…)

w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i wyłapywania bezdomnych zwierząt

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Przepisy upoważniające:
Art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt: 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu 
z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po 
uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważ-
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nionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt.

Art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach 

Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspekto-
ra sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy dotyczące:

(…)
1) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem tere-
nów przeznaczonych do wspólnego użytku;

97. Zadanie
Biorąc pod uwagę treść art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela, oceń poprawność przywo-
łanego przepisu aktu prawa miejscowego. Weź pod uwagę również inne kryteria 
oceny poprawności legislacyjnej przepisów prawa.

Art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to 
przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 
ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły”.

Przepis aktu prawa miejscowego:
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o: 

2) szkole – należy przez to rozumieć szkołę albo zespół szkół, placówkę oświatową 
oraz dom dziecka, dla których organem prowadzącym jest powiat legnicki; 
(…)
3) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982  r. 
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674);

98. Zadanie
Poniżej przedstawiono przepisy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, pomijając ty-
tuł uchwały, jej podstawę prawną oraz załącznik do niej. W uchwale tej popełniono 
dwa istotne błędy. Wskaż te błędy. Wyjaśnij krótko, na czym one polegają. Zamiast 
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wyjaśniać, możesz wskazać odpowiednie zasady techniki prawodawczej, które na-
ruszono.
(…)

§ 1. Uchwala się niniejszym zasady wynajmowania lokali komunalnych, stanowią-
ce załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z końcem 14 dnia po dniu ogłoszenia.
(…)

99. Zadanie
Poniżej przedstawiono fragment uchwały Rady Miejskiej we Wrocławiu z dnia 
12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali gospodarczych (Dz. Urz. 
Nr 12, poz. 89). Przeredaguj ten fragment, eliminując błędy, polegające na niezgod-
ności tej uchwały z zasadami techniki prawodawczej. Jeśli nie pozbawi to Twojego 
rozwiązania przejrzystości, poprawki możesz wprowadzić lub zaznaczyć na tekście 
zadania. Jeśli uważasz to za stosowne, możesz krótko uzasadnić swoje rozwiązania. 

UCHWAŁA NR 189/XX/10
RADY MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad najmu lokali gospodarczych.

(…)
§ 1. Uchwała określa zasady najmu lokali gospodarczych oraz wysokość podatku 
od posiadania psa.

(…)
§ 32. Do postępowania w sprawie najmu lokali gospodarczych stosuje się odpo-
wiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 33. W sprawach niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały 
postępowań w sprawie przyznania lokalu gospodarczego, stosuje się przepisy do-
tychczasowe.
§ 34. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 2 października 2002 r. 
w sprawie najmu lokali gospodarczych (Dz. Urz. Nr 452, poz. 978), sprostowana 
obwieszczeniem z dnia 23 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz. Urz. Nr 479, 
poz. 1084).
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100. Zadanie
Przygotuj tytuł uchwały nowelizującej. Datę uchwały nowelizującej wybierz sam. 
O zmienianej uchwale otrzymałaś/otrzymałeś następujące dane:

organ: Rada Miejska; –
miasto: Środa Śląska; –
data podjęcia: 12.03.2010 r.; –
określenie przedmiotu: w sprawie aktywizacji bezrobotnych; –
publikacja: Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 29.03.2010 r. Numer 354, po- –
zycja 1078;
podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud- –
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 489, poz. 8902).

101. Zadanie
Zapisz podane określenie przedmiotu rozporządzenia nowelizującego tak, aby było 
zgodne z ZTP.
„w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w spra-
wie organizacji imprez masowych.” 

102. Zadanie
Popraw błędy w tytule poniższej uchwały.

Uchwała
Rady Powiatu w Świdnicy

z dnia 31 marca 2003 r.
o zmianie uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie ustalenia opłat za czynność 

związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów.

103. Zadanie
Zredaguj poprawnie poniższą uchwałę rady miejskiej:

UCHWAŁA
Rady Miejskiej w L.

z dnia 28 września 2001 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/385/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie 

wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego na terenie miasta L. i regulaminu ich 
funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Pomor. 2001, nr 85, poz. 1083).
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Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, 
Nr 132, poz. 622 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 301, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1.
Zmienia się uchwałę Nr XXXVII/385/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie wyzna-
czenia miejsc do handlu obwoźnego na terenie miasta L. w sposób następujący:

1) W §1 skreśla się punkt 2.
2) § 4 nadaje się treść następującą: 
„Uprawnionymi do wykonywania handlu na stołach będących na wyposażeniu 
Centrum Handlowego są:

4) osoby fizyczne,
5) osoby prawne,
6) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta L.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 12 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym.

104. Zadanie
Zredaguj przepis rozporządzenia, który uchyli rozporządzenie Wojewody Dolno-
śląskiego z dnia 3 maja 2000 r. w sprawie szczepień ochronnych, pozostawiając 
w mocy sześć pierwszych jednostek redakcyjnych tego rozporządzenia. Rozporzą-
dzenie z dnia 3 maja 2000 r. zostało opublikowane we właściwym dzienniku urzę-
dowym z 2000 r. numer 125, pozycja 156 i nie było nowelizowane. 

105. Zadanie
Zredaguj tytuł aktu prawnego, który ogłosi tekst jednolity uchwały Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie płatnej strefy parkowania. Akt ten 
zostanie podpisany dzisiaj. 

106. Zadanie
Zredaguj tytuł aktu prawnego, za pomocą którego ogłoszony zostanie tekst jedno-
lity uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie obwodów 
łowieckich. Akt ten zostanie podpisany dzisiaj. 
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107. Zadanie
Zredaguj tytuł aktu prawnego, za pomocą którego sprostowany zostanie błąd 
w uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie obwodów 
łowieckich. Akt ten zostanie podpisany dzisiaj. 
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Zestaw nr 1 

1. Na podstawie przytoczonego poniżej art. 37 ustawy z dnia 27 października 1994 r. 
o autostradach płatnych wydano rozporządzenie.
Art. 37. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, kategorie pojazdów, od których po-
biera się opłaty za przejazd autostradą, sposób ogłaszania wysokości tych opłat, uwzględ-
niając w każdym przypadku poziom ruchu, ilość przejechanych kilometrów oraz 
dostępność informacji o wysokości opłat za przejazd autostradą. 

Przy okazji nowelizacji powołanej ustawy postanowiono zmienić art. 37, nadając 
mu ustawą z dnia 1 marca 2008 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych (Dz. U. 
Nr 239, poz. 1591) następujące brzmienie:
Art. 37. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia:
1) kategorie pojazdów, od których pobiera się opłaty za przejazd autostradą,
2) sposób ogłaszania wysokości tych opłat,
uwzględniając poziom ruchu, ilość przejechanych kilometrów oraz dostępność informa-
cji o wysokości opłat za przejazd autostradą. 

Czy wydane na podstawie art. 37 rozporządzenie z chwilą wejścia w życie przepisu 
zmieniającego przestanie obowiązywać? Jeśli tak, to sformułuj przepis, który za-
chowa moc rozporządzenia do czasu ponownego zrealizowania delegacji wyrażonej 
w zmienionym art. 37. Odpowiedź krótko uzasadnij lub wskaż podstawę prawną 
tego rozstrzygnięcia. (0-2 pkt)

Odpowiedź: Rozporządzenie wydane na podstawie art. 37 nie przestanie obowiązywać.
Uzasadnienie: Nie zmieniła się treść przepisu upoważniającego w sposób, o którym 
mowa w § 32 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zwanych dalej 
„ZTP”. Zmiana w zakresie określonym przez § 32 ust. 2 ZTP miała w przypadku art. 37 
charakter jedynie redakcyjny, a nie merytoryczny, i nie spowodowała utraty mocy obo-
wiązującej wydanego na podstawie art. 37 rozporządzenia.
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Zmiana, którą wprowadzono do art. 37, to zmiana, o której mowa w § 32 ust. 3 ZTP, 
a więc rozporządzenie po wejściu w życie przepisu nowelizującego będzie nadal obowią-
zywało.

2. Przepis nowej, właśnie projektowanej ustawy uchyli poprzednio obowiązującą 
ustawę z dnia 3 grudnia 2003 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej. Prawodawca 
wyraził zamiar zachowania nabytych na gruncie ustawy z dnia 3 grudnia 2003 r. 
o Państwowej Inspekcji Handlowej uprawnień do certyfikowania jakości usług. 
W jaki sposób na gruncie Zasad techniki prawodawczej wprowadzić jego zamiar 
w życie? Zwięźle uzasadnij swoje rozstrzygnięcie lub wskaż podstawę prawną tego 
rozstrzygnięcia. (0-2 pkt)

Odpowiedź: Do zachowania uprawnień wystarczające jest milczenie prawodawcy. 
Komentarz I: Inną sprawą jest, które przepisy będą stosowane do wykonywania zacho-
wanych uprawnień, co reguluje się już odpowiednimi przepisami przejściowymi. Tego 
ostatniego zadanie jednak nie dotyczyło. W żadnym jednak przypadku zachowanie 
uprawnień w sytuacji opisanej w zadaniu nie polega na utrzymaniu – w trybie § 41 ZTP 
– mocy obowiązującej przepisów przyznających uprawnienia. 
Uzasadnienie: § 30 ust. 2 pkt 3.
Komentarz II: Akceptowane jest również sformułowanie przepisu przejściowego, który 
w sposób wyraźny zachowywał uprawnienia nabyte na gruncie „starych” przepisów, co 
jest rozwiązaniem dość powszechnym w praktyce legislacyjnej.
------------------------------------------
Poniżej przedstawiono fragment ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozle-
wie wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 890), do którego odnosić się 
będą zadania nr 3 i 4. 
(…)

Art. 5. 1. Przy wyrobie fermentowanych napojów winiarskich jest dozwolone dodanie:
1) alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
2) destylatu owocowego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy miodów pitnych, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2.
(...)
Art. 14. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych od-
rębnymi przepisami, jest obowiązany do:

1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli;
2) dysponowania planem zakładu; 
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3) stosowania Polskich Norm dotyczących wyrobu i rozlewu wyrobów winiar-
skich.

3. Sporządź projekt przepisu nowelizującego (i tylko przepisu nowelizującego), 
który (0-3 pkt):

1) zmieni treść art. 5 ust. 1 pkt 1 w ten sposób, że usunie wyrazy „pochodzenia 
rolniczego”;
2) deroguje art. 5 ust 2;
3) wprowadzi w art. 14 w ustępie 1 po pkt 1 nowy punkt w brzmieniu: „respekto-
wania zwyczajów obowiązujących producentów win”.

Odpowiedź:

Art. X. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) alkoholu etylowego;”,
b) uchyla się ust. 2;

2) w art. 14 w ust. 1 po pkt 1 dodaje pkt 1a w brzmieniu:
„1a) respektowania zwyczajów obowiązujących producentów win;”.

4. Uwzględniając treść przytoczonego wcześniej tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie 
wyrobów winiarskich oraz tekst przytoczonej poniżej nowelizacji z dnia 6 czerwca 
2008 r., zredaguj odpowiedni fragment tekstu jednolitego ustawy o wyrobie i rozle-
wie wyrobów winiarskich (czyli załącznik do obwieszczenia i tylko załącznik). 
(0-3 pkt) 
Redagując tekst jednolity, pomiń tytuł ustawy. 
W przypadku przepisu, którego treść nie uległa zmianie, zapisz jego oznaczenie redak-
cyjne i pierwszy wyraz.

Tekst nowelizacji: ustawa z dnia 6 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozle-
wie wyrobów winiarskich (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2008 Nr 135 poz. 1141).

Art. 1. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich (Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 890) wprowadza się zmiany:

1) uchyla się art. 14;
2) po art. 5 wprowadza się art. 51 w brzmieniu: 
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„Do fermentowanych napojów winiarskich nie można dodawać pozostałości od-
warowej.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Odpowiedź:

Art. 5. 1. Przy …
Art. 51.1) Do fermentowanych napojów winiarskich nie można dodawać pozostało-
ści odwarowej.
Art. 14. 2) uchylony

------------------------ 
1) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o wyrobie i roz-
lewie wyrobów winiarskich (Dz. U. Nr 135 poz. 1141), który wszedł w życie 23 lipca 2008 r.
2) Uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o wyrobie i roz-
lewie wyrobów winiarskich, który wszedł w życie 14 lipca 2008 r.

5. 4 lutego 2010 r. we właściwym dzienniku urzędowym o numerze 9 na pozycji 85 
ogłoszono uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 lutego2010 r. zmieniającą uchwa-
łę w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunal-
nych, która przepisem § 1 pkt 2 wprowadziła do zmienianej uchwały przepis powta-
rzający definicję legalną z ustawy z dnia 26 września 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 328, poz. 835). Art. 27 tej ustawy był podstawą do wydania uchwały 
w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunal-
nych. 
Poniżej przedstawiono fragment uchwały zmieniającej z dnia 1 lutego 2011 r., któ-
ra wejdzie w życie 27 lutego 2014 r. 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2001 r. w sprawie progra-
mu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. 
Nr 123, poz. 897) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
2) po § 5 dodaje się § 5a o treści:

„§ 5a. Określenie „odpady ulegające biodegradacji” oznacza odpady, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu.”.
(…)
Zorientowano się jednak, że uchwałą nowelizującą naruszono zasady stanowienia 
aktów prawa miejscowego. Ustal ten poważny błąd i przedstaw Radzie Miejskiej 
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projekt sposobu naprawienia popełnionego przez nią błędu. Stosowny akt prawny 
zostanie podjęty jutro i jutro zostanie ogłoszony. (0-4 pkt)

Komentarz: Błąd polegający na naruszeniu zasad stanowienia aktów prawa miejscowego 
polegał na podjętym zamiarze wprowadzenia do aktu prawa miejscowego przepisu powie-
lającego treść przepisu ustawy. Przy podejmowaniu decyzji o sposobie wyeliminowania 
owego błędu należało wziąć pod uwagę fakt, że uchwała nowelizująca nie weszła jeszcze 
w życie, co w myśl § 91 ust. 2 ZTP pozwala znowelizować uchwałę zmieniającą. Należało, 
więc uchylić przepis § 1 pkt 2, pamiętając, aby przygotowywana uchwała weszła w życie 
przed wejściem w życie uchwały zmienianej.
Opisany przypadek nie dawał żadnych podstaw do wydawania obwieszczenia o sprosto-
waniu błędów przynajmniej z dwóch powodów. Nie jest znana treść oryginału uchwały. 
Popełniony błąd nie spełnia kryteriów bycia błędem podlegającym sprostowaniu, a miano-
wicie nie polega na rozbieżności pomiędzy tekstem oryginału a tekstem opublikowanym.
Uchylanie wprowadzanego § 5a było niedopuszczalne, ponieważ nie weszła jeszcze 
w życie uchwała, która go wprowadzała. § 5a nie „trafił” więc jeszcze do uchwały 
w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunal-
nych, a więc nie można go jeszcze z niej derogować.

Odpowiedź: 

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 1 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu instalacji gminnych 

urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 26 września 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 328, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 85) w § 1 uchyla się pkt 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Zestaw nr 2 (rozwiązany)

1. Poniżej przedstawiono fragment uchwały Rady Miejskiej we Wrocławiu z dnia 12 
stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali gospodarczych (Dz. Urz. Nr 12, 
poz. 89). Przeredaguj ten fragment, eliminując błędy, polegające na niezgodności 
tej uchwały z zasadami techniki prawodawczej. Jeśli nie pozbawi to Twojego roz-
wiązania przejrzystości, poprawki możesz wprowadzić lub zaznaczyć na tekście 
zadania. Jeśli uważasz to za stosowne, możesz krótko uzasadnić swoje rozwiązania. 
Brak uzasadnienia nie powoduje utraty punktów. (0-4 pkt)

Odpowiedź:
Niektóre odpowiedzi zaznaczono na tekście zadania

UCHWAŁA Nr XX/23/10

RADY MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU powinno być „WROCŁAWIA”

z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie określenia zasad najmu lokali gospodarczych.

(…)
 § 1. Uchwała określa zasady najmu lokali gospodarczych. oraz zasady ewidencjonowa-
nia schronisk dla zwierząt.

Zakres przedmiotowy uchwały określony przez § 1 nie odpowiada jej zakresowi wyzna-
czonemu przez tytuł. Rozwiązaniem było ograniczenie zakresu wyznaczonego przez § 1. 
(…)

§ 18. Koszty postępowania określa Minister Sprawiedliwości stosownym rozporzą-
dzeniem.

Niezależnie od sposobu odczytania § 18 (jako przepisu zawierającego informację, jako 
nakładającego obowiązek na Ministra, czy też jako przyznającego upoważnienie Mini-
strowi), to na tego typu rozwiązania nie ma miejsca w aktach prawa miejscowego. Lapi-
darnie rzecz ujmując, natura aktu prawa miejscowego nie pozwala na zamieszczanie 
w nich takich przepisów.
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Poza tym: § 11 ZTP w związku z § 143, § 4 ust. 3 w związku z § 143 oraz § 143, który nie 
odsyła do działu I rozdział 8.

§ 19. Do niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały postępowań 
w sprawie przyznania lokalu gospodarczego, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zamiast ogólnikowego określenia „przepisy dotychczasowe” należy wskazać tytuł kon-
kretnego aktu. § 31 ust. 1 ZTP w związku z § 143 ZTP.

Dwa akceptowane rozwiązania:
1) „§ 19. Do niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały postępo-
wań w sprawie przyznania lokalu gospodarczego, stosuje się uchwałę Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia … w sprawie … (Dz. Urz. Woj. Doln. …).”

W tym przypadku odpowiadający wskazuje na rodzaj błędu.
2) „§ 19. Do niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały postępo-
wań w sprawie przyznania lokalu gospodarczego, stosuje się uchwałę Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 2 października 2002 r. w sprawie najmu lokali gospodar-
czych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 452, poz. 978 oraz Nr 479, poz. 1084).”

W tym przypadku odpowiadający błąd od razu poprawia.

§ 20. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 2 października 2002 r. 
w sprawie najmu lokali gospodarczych. (Dz. Urz. Nr 452, poz. 978), sprostowana obwiesz-
czeniem z dnia 23 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz. Urz. Nr 479, poz. 1084).
(…)
Jeżeli ktoś wybrał rozwiązanie nr 1 dotyczące § 19, to rozwiązanie powinno być takie:

§ 20. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 2 października 2002 r. 
w sprawie najmu lokali gospodarczych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 452, poz. 978 oraz 
Nr 479, poz. 1084).

Jeżeli ktoś wybrał rozwiązanie nr 2 dotyczące § 19, to rozwiązanie powinno być takie:
§ 20. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 2 października 2002 r. 

w sprawie najmu lokali gospodarczych.

§ 158, § 161, § 162 ust. 2 pkt 10 ZTP

2. Minister Sprawiedliwości, podjąwszy zamiar zmiany dwóch, wydanych wcze-
śniej przez siebie rozporządzeń, przygotował projekt tytułu i podstawy prawnej 
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rozporządzenia. Określenie przedmiotu, będące częścią tytułu projektowanego roz-
porządzenia, oraz podstawę prawną tego rozporządzenia zamieszczono poniżej. 
Minister naruszył jednak zasady techniki prawodawczej. Pokaż mu, jak powinno 
wyglądać poprawne zrealizowanie tego zamiaru w zakresie objętym zacytowanym 
fragmentem projektu Ministra. (0-3 pkt) 

(…)
w sprawie zmian rozporządzeń: w sprawie opłat sądowych oraz w sprawie czynności 

komorników.

Na podstawie art. 678 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 298, poz. 1153) oraz art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. 
– Prawo o ustrojów sądów powszechnych (Dz. U. Nr 349, poz. 822) zarządza się, co 
następuje:
(…)

Komentarz:
Tutaj rozstrzygające znaczenie miał zakaz wydawania jednego rozporządzenia na podsta-
wie dwóch upoważnień (§119 ust. 1). Poza tym należało wziąć pod uwagę § 129 ust. 2.
Odpowiedź:

I.
(…)

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat sądowych

Na podstawie art. 678 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 298, poz. 1153) zarządza się, co następuje:

II.
(…)

zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. – Prawo o ustrojów sądów 
powszechnych (Dz. U. Nr 349, poz. 822) zarządza się, co następuje:
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Poniżej przedstawiono fragment ogłoszonego 13 marca 2007 r. tekstu jednolitego 
ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 23, poz. 890), do którego odnosić się będą zadania nr 4 i 5. 
(…)

Art. 14. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych 
odrębnymi przepisami, jest obowiązany do:

1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli obejmującego w szczególności:
a)częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań;

2) dysponowania planem zakładu; 
3) 17)  stosowania Polskich Norm dotyczących wyrobu i rozlewu wyrobów winiar-
skich.
2. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu 

przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalający. 
(…)

Art. 561. Do fermentowanych napojów winiarskich nie można dodawać pozostało-
ści odwarowej, stanowiącej odpad w produkcji destylatów, a także jej koncentratów 
i produktów fermentacji. 
(…)

Art. 256. Przepis art. 561 traci moc z dniem 1 stycznia 2010 r.
--------------------------------
17) Zmieniono ustawą z dnia 14 marca 2006 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 456, poz. 2473) z dniem 
1.06.2006 r.

4. Sporządź projekt przepisu nowelizującego, który (0-4 pkt):
4) zmieni treść art. 256 w ten sposób, że liczbę „561” zamieni na liczbę „551”;
5) wprowadzi w art. 14 w ustępie 1 w pkt 1 po lit. a nową literę w brzmieniu: „oce-
ny jakości”.
6) w art. 14 w ust. 1 deroguje pkt 2 i 3.

Redagując ten przepis, przyjmij założenie, że uchylane tym przepisem punkty mają 
przestać obowiązywać w różnych terminach.

Komentarz:
Część polecenia brzmiąca: „Redagując ten przepis, przyjmij założenie, że uchylane 

tym przepisem punkty mają przestać obowiązywać w różnych terminach.”, oznaczała, że 
należy przygotować ów przepis tak, aby łatwo było później skonstruować przepis o wej-
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ściu w życie. W związku z tym uchylenia obu punktów należało dokonać w odrębnych 
jednostkach redakcyjnych. Redagowanie przepisu o wejściu w życie nie było potrzebne, 
bo nie wymagało tego polecenie.

Odpowiedź:
Art. X. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-

skich (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 14 w ust. 1:

a) w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) oceny jakości,”,

b) uchyla się pkt 2,
c) uchyla się pkt 3;

2) art. 256 otrzymuje brzmienie:
„Art. 256. Przepis art. 551 traci moc z dniem 1 stycznia 2010 r.”.

5. Uwzględniając treść przytoczonego wcześniej tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie 
wyrobów winiarskich oraz tekst przytoczonej poniżej nowelizacji, zredaguj odpo-
wiedni fragment tekstu jednolitego ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich 
(czyli załącznik do obwieszczenia). Obwieszczenie ogłaszające tekst jednolity pod-
pisane zostanie dzisiaj. (0-4 pkt) 
Pomiń tytuł ustawy. W przypadku przepisu, którego treść nie uległa zmianie, zapisz 
jego oznaczenie redakcyjne i pierwszy wyraz.

Tekst nowelizacji: ustawa z dnia 6 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozle-
wie wyrobów winiarskich (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2011 Nr 135, poz. 1141)

Art. 1. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiar-
skich (Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 890) wprowadza się zmiany:

1) skreśla się art. 14 ust. 1;
2) skreśla się art. 14 ust. 2. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia.

Komentarz:
Po pierwsze, ze względu na to, że obwieszczenie miało być podpisane w dniu egza-

minu, należało uwzględnić zmiany, które weszły w życie do tego dnia. Jedna ze zmian 
wejdzie w życie dopiero po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia; zob. § 100 ZTP. (Zakłada-
my, że do dnia lektury tego zbioru nie minęło owe 5 lat).
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Po drugie, należało uwzględnić przepis o wygaśnięciu mocy obowiązującej, 
tj. art. 256 ustawy nowelizowanej.

Odpowiedź: 
Art. 14.1.1) uchylony
2. W przypadku … 
Art. 561.2) utracił moc
Art. 256. Przepis …

---------------------------
1) Uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o wyrobie i roz-
lewie wyrobów winiarskich (Dz. U. Nr 135 poz. 1141), który wszedł w życie 19 lipca 2011 r.
2) Utracił moc na podstawie art. 256 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wy-
robów winiarskich z dniem 1 stycznia 2010 r.

6. Sporządź projekt przepisu uchylającego adekwatnego do przedstawionej sytuacji: 
Właśnie przygotowywany jest projekt ustawy, która w sposób całkowity i wyłączny 
regulować będzie sprawy związane z gospodarowaniem odpadami. Ustawodawca 
planuje jednocześnie uchylić dotychczasowe przepisy regulujące owe sprawy. Istnie-
ją jednakże wątpliwości, czy udało mu się skatalogować wszystkie podlegające uchy-
leniu ustawy i przepisy. Ustalił trzy ustawy wymagające uchylenia, tj.: ustawę z dnia 
23 października 1997 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 734, poz. 1392 oraz z 2007 r. 
Nr 34, poz. 291), ustawę z dnia 26 lipca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki (Dz. U. z 2007 r. Nr 387, poz. 639) oraz ustawę z dnia 3 kwietnia 2007 r. o sub-
stancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 117, poz. 334). (0-2 pkt) 

Komentarz:
Rozwiązanie zadania znajduje się w § 39 i częściowo w § 40 ust. 2.

Odpowiedź:
Art. X. Tracą moc wszelkie dotychczasowe przepisy dotyczące spraw uregulowa-

nych w ustawie; w szczególności tracą moc:
1) ustawa z dnia 26 lipca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
statki (Dz. U. z 2007 r. Nr 387, poz. 639);
2) ustawa z dnia 23 października 1997 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 734, 
poz. 1392 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 291);
3) ustawa z dnia 3 kwietnia 2007 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz. U. Nr 117, poz. 334).
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7. Na podstawie art. 38 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądow-
nictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprawowania nadzoru nad 
działalnością administracyjną sądów przez organy i osoby do tego wyznaczone oraz 
podział zadań tego nadzoru pomiędzy prezesami sądów.) Prezes Rady Ministrów wy-
dał rozporządzenie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie trybu sprawowania 
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 249, poz. 7860). Rozpo-
rządzenie do dziś nie było nowelizowane.

W dniu 15 maja 2009 r. wszedł w życie przepis nowelizujący, który nadał 
art. 38 § 5 brzmienie następujące: Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii 
Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb spra-
wowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów przez organy i osoby do 
tego wyznaczone oraz podział zadań tego nadzoru pomiędzy prezesami sądów, kierując 
się troską o ograniczenie przewlekłości postępowań sądowych.

Jednocześnie w ustawie nowelizującej zamieszczono przepis przejściowy: Do-
tychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 § 5 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2007 r. – Prawo o ustroju powszechnych zachowują moc do czasu wydania nowych 
przepisów wykonawczych na podstawie art. 38 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. – Pra-
wo o ustroju powszechnych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do 
dnia 15 kwietnia 2015 r. 

Minister Sprawiedliwości chce jutro podpisać nowe rozporządzenie wydane 
na podstawie zmienionego przepisu upoważniającego. Czy w nowym rozporządze-
niu ma obowiązek zamieszczać przepis uchylający rozporządzenie z dnia 25 paź-
dziernika 2007 r.? Jeśli tak, to zredaguj taki przepis. Zwięźle uzasadnij odpowiedź. 
(0-3 pkt)

Odpowiedź:

TAK
Jako uzasadnienie wystarczyło powołać § 126 ust. 1 pkt 2 oraz § 126 ust. 2 ZTP lub 
zreferować ich treść.

§ X. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów 
(Dz. U. Nr 249, poz. 7860).
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Zestaw nr 3 (rozwiązany)

I. Na podstawie art. 38 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądow-
nictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprawowania nadzoru nad 
działalnością administracyjną sądów przez organy i osoby do tego wyznaczone oraz 
podział zadań tego nadzoru pomiędzy prezesami sądów.) Prezes Rady Ministrów wy-
dał rozporządzenie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie trybu sprawowania 
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 249, poz. 7860). Rozpo-
rządzenie to do dziś nie było nowelizowane.

W dniu 15 stycznia 2011 r. wszedł w życie przepis nowelizujący, który nadał 
art. 38 § 5 brzmienie następujące: Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii 
Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb spra-
wowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów przez organy i osoby do 
tego wyznaczone oraz podział zadań tego nadzoru pomiędzy prezesami sądów.

Minister Sprawiedliwości chce jutro podpisać nowe rozporządzenie wydane 
na podstawie zmienionego przepisu upoważniającego, planując termin jego wejścia 
w życie na 1 marca 2014 r. Czy w nowym rozporządzeniu ma obowiązek zamiesz-
czać przepis uchylający rozporządzenie z dnia 25 października 2007 r.? Jeśli tak, to 
zredaguj taki przepis. W każdym przypadku zwięźle uzasadnij odpowiedź (maksy-
malnie 3 zdania) lub wskaż podstawę rozstrzygnięcia. (0-2 pkt)

Komentarz:
Przepis upoważniający nie uległ zmianie w sposób powodujący utratę mocy obowiązu-
jącej wydanego na jego podstawie rozporządzenia. Zmiana, o którą chodzi, została za-
znaczona. Rozporządzenie obowiązuje więc dalej i z wydaniem nowego rozporządzenia 
na podstawie tego samego przepisu upoważniającego wiąże się konieczność uchylenia 
poprzednio obowiązującego w tej mierze rozporządzenia.
Podstawa prawna: § 32 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

Odpowiedź:
Minister Sprawiedliwości ma obowiązek zamieścić przepis uchylający.

Art. X. Traci moc rozporządzenie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie trybu 
sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 249, 
poz. 7860).
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II. Poniżej przedstawiono przepisy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, pomijając 
tytuł uchwały, jej podstawę prawną oraz załącznik do niej. 
(…)

§ 1. Uchwala się niniejszym zasady wynajmowania lokali komunalnych, stanowią-
ce załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z końcem 14 dnia po dniu ogłoszenia.

(…)
W uchwale tej popełniono dwa błędy. Wskaż te błędy. Wyjaśnij krótko, na czym 
one polegają. Zamiast wyjaśniać, możesz wskazać odpowiednie przepisy, które na-
ruszono. (0-2 pkt)

Odpowiedź:
1) Błędem jest zamieszczenie części normatywnej w załączniku. Sprawy regulowa-

ne uchwałą powinny być regulowane przepisami uchwały, a nie załącznikiem. Załącznik 
służy do zamieszczania tego, czego za pomocą „zwykłych” przepisów nie sposób wyar-
tykułować, np. wzór togi sędziowskiej. § 29 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

2) § 2 narusza standardową formułę redagowania przepisów o wejściu w życie. 
§ 45 ust. 1 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Poniżej przedstawiono fragment ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 789, poz. 1341), do którego odnosić się 
będą zadania nr III i IV. 
(…)

Art. 22. 1. Stopy procentowe składek wynoszą:
1) 19,52% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4;
2) 13,00% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe;
3) 2,45% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe.

2. Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe, dla każde-
go płatnika składek, określa, z zastrzeżeniem art. 121, na okres nie dłuższy niż trzy lata 
w formie decyzji Zakład. 
(…)

Art. 76. Zakład uzyskuje przychody z:
1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55;
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2) należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek lub 
wpłat na:

a) ubezpieczenie zdrowotne od Kas Chorych,
b) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
ba) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
c) Fundusz Pracy,
których wysokość określają odrębne przepisy.

(…)
Art. 94. 1. Prezes Zakładu powołuje i odwołuje głównego inspektora kontroli Za-

kładu po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.
2. Główny inspektor kontroli Zakładu oraz upoważnieni przez niego inspektorzy 

kontroli Zakładu zarządzają kontrole płatników składek, a w imieniu Prezesa Zakładu 
nadzór nad ich przeprowadzeniem sprawuje główny inspektor kontroli Zakładu.
(…)

III. Sporządź projekt przepisu nowelizującego (i tylko przepisu), który w ustawie z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzi podane 
poniżej zmiany (0-3 pkt):

1) zmieni treść art. 22 ust. 1 pkt 3 w ten sposób, że liczba „2,45” zostanie zastą-
piona liczbą „5,0”;
2) deroguje w art. 94 ust. 2;
3) w art. 76 pkt 2 doda po literze ba kolejną literę w brzmieniu: „Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych”;
4) w art. 76 pkt 2 po literze c wprowadzi kolejną literę o treści: „Fundusz Ali-
mentacyjny”.

Treść ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zosta-
ła przedstawiona powyżej.

Odpowiedź:
Art. X. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-

nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 789, poz. 1341) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 22 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 5% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe.”;
2) w art. 76 w pkt 2:

a) po lit. ba dodaje się lit. bb w brzmieniu:
„bb) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,”,
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b) po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Fundusz Alimentacyjny,”;

3) w art. 94 uchyla się ust. 2.

IV. Uwzględniając treść przytoczonego wcześniej tekstu ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 789, poz. 1341) oraz 
tekst przytoczonej poniżej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r., zredaguj odpowiedni 
fragment tekstu jednolitego ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (czyli załącz-
nik do obwieszczenia). Obwieszczenie ogłaszające tekst jednolity zostanie podpisa-
ne dzisiaj. (0-3 pkt) 

Redagując tekst jednolity, pomiń tytuł ustawy. 
W przypadku przepisu, którego treść nie uległa zmianie, zapisz jego oznaczenie redak-
cyjne i pierwszy wyraz.

Tekst nowelizacji: ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2010 r. 
Nr 1805, poz. 4141)

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych wprowadza się zmiany:

3) uchyla się art. 22;
4) uchyla się art. 76.
(…)
Art. 22. Do składek należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na 

podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, lecz przed tym dniem nie za-
księgowanych na rachunku Zakładu, stosuje się przepis art. 76 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych w brzemieniu dotychczas obowiązującym.

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem art. 22, który wchodzi w życie 15 dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu ogło-
szenia.

Komentarz:
Wykonując zadanie, należało przygotować tylko i wyłącznie załącznik do obwiesz-

czenia.
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Data obwieszczenia podana w poleceniu potrzebna była do oceny, czy wszystkie 
zmiany można wziąć pod uwagę. Jako że wszystkie zmiany wchodziły w życie przed 
dniem podpisania obwieszczenia, wszystkie zmiany należało uwzględnić.

Art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw („Art. 22. Do składek…”) to przepis przej-
ściowy ustawy nowelizującej i nie wpływa na treść ustawy, której tekst jednolity mamy 
przygotować. Do tego właśnie artykułu odwołuje się przepis o wejściu w życie, tj. art. 23 
ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw.

To z kolei oznacza, że wszystkie zmiany (tj. uchylenie art. 22 i art. 76 ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych) wchodzą w życie „po upływie 21 dni od dnia ogłosze-
nia”. Natomiast „15 dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia” wejdzie 
w życie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, ale on przy redagowaniu tekstu jednolitego nie jest potrzebny.

Art. 22, o którym mowa w art. 23 ustawy nowelizującej, to nie jest art. 22 z art. 1 
pkt 1 ustawy nowelizującej.

Art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw („Art. 22. Do składek…”) nie wolno więc 
wprowadzić do tekstu jednolitego.

Odpowiedź:
Art. 22.1) uchylony
Art. 76.2) uchylony
Art. 94. 1. Prezes…

---------------------------------------------
1) Uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 1805, poz. 4141), który wszedł 
w życie 10 stycznia 2011 r.
2) Uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który wszedł w życie 10 stycznia 2011 r.

Zestaw nr 4

Poniżej przedstawiono wybrane przepisy ogłoszonego 22 maja 2007 r. tekstu jedno-
litego ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach opublikowanego w Dzienniku Ustaw 
z 2007 r. Nr 23, poz. 890. Do fragmentu tego tekstu jednolitego odnosić się będą 
zadania nr I-III. 
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Art. 18. 1. Plan urządzenia lasu sporządza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na 10 lat.
2. Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności:

1) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia;
1a) 1) program ochrony przyrody;
2) określenie zadań. 

Art. 28. Właściciel lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać 
wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem. 

Art. 78. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem 
wejścia w życie ustawy, stosuje się ustawę dotychczasową.

Art. 91. Traci moc ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów 
(Dz. U. Nr 48, poz. 283, z 1982 r. Nr 11, poz. 79 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

Art. 93. Przepis art. 28 traci moc z dniem 15 stycznia 2009 r. 
-------------------------------------
1) zmieniony ustawą z dnia 12 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o lasach z dniem 1 września 2001 r.

I. Sporządź projekt przepisu nowelizującego, który: (0-2 pkt)
1) w ust. 1 art. 18 wyraz „10” zastąpi wyrazem „5”;
2) w art. 18 w ust. 2 po pkt 1a wprowadzi nowy punkt o brzmieniu: „analizę gospo-
darki leśnej w minionym okresie”.

II. Przepis przejściowy zawarty w ustawie o lasach jest w jednej kwestii niezgodny 
z zasadami techniki prawodawczej (ZTP). Popraw błąd, redagując ponownie ten 
przepis. (0-1 pkt). Inne przytoczone przepisy ustawy o lasach w zakresie niezbędnym 
do wykonania tego zadania są zgodne z ZTP.

III. Uwzględniając treść przytoczonego wcześniej fragmentu tekstu ustawy o lasach 
oraz tekst przytoczonego poniżej przepisu nowelizującego, zredaguj odpowiedni frag-
ment tekstu jednolitego ustawy o lasach (czyli załącznik do obwieszczenia). (0-4 pkt) 
W przypadku przepisu, którego treść nie uległa zmianie, wystarczy zapisać jego oznacze-
nie redakcyjne i pierwszy wyraz.
Ustawa z dnia 30 października 2008 r. o podatku leśnym (Dz. U. z dnia 28 listopa-
da 2008 r. Numer 190, poz. 1028):
Art. 176. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz.890) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 18;
2) uchyla się art. 78.
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Art. 178. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 
176 punkt 1, który wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia oraz z wyjąt-
kiem art. 176 punkt 2, który wchodzi w życie po upływie 21 dnia od dnia ogłoszenia.

IV. Zredaguj tytuł aktu prawnego, którego przedmiotem będzie sprostowanie błę-
du w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 3 lipca 2000 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. (0-2 pkt)

V. Przeredaguj podaną treść uchwały nowelizującej tak, aby była zgodna z ZTP. 
(0-2 pkt)

Art. 1. W uchwale Rady Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 17 czerwca 2006 r. 
w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Nr 123, poz. 341), zmienionej 
uchwałą Rady Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 8 lipca 2007 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Nr 490, poz. 891) skreśla się 
par. 8, a zmiana wchodzi w życie miesiąc po jej ogłoszeniu.

Zestaw nr 5

Do zamieszczonego poniżej fragmentu ustawy – Prawo telekomunikacyjne odnosi 
się treść zadań I i II.

(Dz. U. 00.124.543)
USTAWA

z dnia 21 lipca 2000 r.
Prawo telekomunikacyjne.

(Dz. U. z dnia 6 września 2000 r.)

Art. 34. 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umo-
wy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

2. Operator nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie usług telekomuni-
kacyjnych, a także świadczenia tych usług, od:

1) zawarcia przez użytkownika umowy o świadczenie innych usług lub nabycia 
urządzenia u określonego dostawcy;
1a) niezawierania z innym operatorem umowy o świadczenie usług telekomuni-
kacyjnych;
2) udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 69 ust. 1 i 2.
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3. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki świadczenia określonych usług telekomunikacyjnych, w tym 
wskaźniki dotyczące ich jakości, kierując się wymaganiami europejskich organizacji 
normalizacyjnych, a w przypadku braku takich wymagań – wymaganiami innych mię-
dzynarodowych organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest 
członkiem.

Art. 35. 1. Operatorzy ustalają ceny usług telekomunikacyjnych, o ile przepisy ni-
niejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2. Ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane na podstawie przejrzystych i obiek-
tywnych kryteriów, zapewniających równe traktowanie użytkowników.

3. W przypadku zmiany cen usług telekomunikacyjnych operator jest obowiązany 
do pisemnego powiadomienia abonenta, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu 
rozliczeniowego, o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia.

I. Zredaguj ustawę zmieniającą, wprowadzającą w powyższym fragmencie ustawy 
zmiany polegające na:

- dodaniu w art. 34 w ustępie pierwszym po wyrazach „umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych” wyrazów „lub decyzji właściwego organu”;
- dodaniu w art. 34 w ustępie drugim po punkcie 1a kolejnego punktu w brzmieniu: 
„uprzedniego uzyskania przez operatora urzędowego potwierdzenia danych użyt-
kownika”;
- usunięciu w art. 35 ustępu pierwszego. 

II. Na podstawie zawartego w ustawie – Prawo telekomunikacyjne przepisu upo-
ważniającego zredaguj tytuł i podstawę prawną wskazanego w tym przepisie roz-
porządzenia. Uwzględnij dane wynikające z zamieszczonego poniżej rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje:
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§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i 
Budownictwa, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) budownictwo;
2) łączność i telekomunikacja;
3) transport.

3. Minister jest dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa.
4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Transportu i Budownictwo.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r. 

III. Zredaguj przepis, wysławiający w formie opisowej, obowiązek operatora za-
pewnienia użytkownikom sieci bezpłatnego połączenia z numerami alarmowymi.

IV. Zredaguj przepis przejściowy, zamieszczony w ustawie z dnia 21 sierpnia 2006  r. 
zmieniającej ustawę – Prawo telekomunikacyjne, który:

1) utrzyma czasowo w mocy wskazane w poprzednim zadaniu rozporządzenie, do 
czasu wydania nowego rozporządzenia, opartego na przepisie upoważniającym, 
zawartym obecnie w art. 34 ust. 2a ustawy;
2) przy założeniu natychmiastowego działania nowego prawa rozstrzygnie kwestię 
ważności decyzji o przydziale częstotliwości poszczególnym operatorom, wyda-
wanych uprzednio przez Ministra Transportu i Budownictwa (obecnie decyzje te 
będzie wydawał Minister Infrastruktury).

V. Zamieszczony poniżej art. 65 jest niezgodny z dyrektywami techniki prawodaw-
czej, dotyczącymi zasad redagowania przepisów ustawy. Zredaguj ten przepis po-
prawnie.

Art. 65. W sytuacji szczególnego zagrożenia operatorzy publiczni podejmują niezwłocz-
nie działania, świadcząc usługi telekomunikacyjnych organom administracji rządowej 
lub samorządu terytorialnego, Policji, Siłom Zbrojnym, obronie cywilnej, Służbie Wię-
ziennej oraz pozostałym użytkownikom własnej sieci telekomunikacyjnej i sieci teleko-
munikacyjnych innych operatorów. Przepisy ten stosuje się odpowiednio podczas dzia-
łań ratunkowych lub łagodzenia skutków katastrof o zasięgu międzynarodowym, co 
najmniej w zakresie ustalonym umowami, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

VII. W oparciu o poniższe definicje zredaguj przepis definicyjny w postaci definicji 
agregatowej. Zadbaj o prawidłowy układ graficzny tego przepisu.
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„abonent” – „podmiot, który jest stroną umowy zawartej w formie pisemnej  –
o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunika-
cyjnych”,
„dostęp telekomunikacyjny” – „korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych  –
lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, ce-
lem świadczenia usług telekomunikacyjnych, polegające w szczególności na:

1) łączeniu urządzeń telekomunikacyjnych, w tym na dostępie do lokalnej pętli 
abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług w lokalnej 
pętli abonenckiej,
2) dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej.”
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