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1112
USTAWA
z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r.
o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie Protoko∏u do Umowy
mi´dzy Wspólnotà Europejskà i jej Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z jednej strony, a Konfederacjà Szwajcarskà,
z drugiej strony, w sprawie swobodnego przep∏ywu osób1)
Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 oraz z 2005 r. Nr 94,
poz. 788 i Nr 183, poz. 1538) w art. 8 ust. 2—2b otrzymujà brzmienie:
„2. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez
cudzoziemców, b´dàcych obywatelami lub
przedsi´biorcami paƒstw — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjàtkiem nabycia:
1) nieruchomoÊci rolnych i leÊnych, przez okres
12 lat od dnia przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej;
2) drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
2a. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia
przez cudzoziemców, b´dàcych obywatelami
paƒstw — stron umowy o Europejskim Obsza———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoÊci przez
cudzoziemców, ustaw´ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, ustaw´ z dnia 5 lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym, ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych, ustaw´
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami
wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustaw´
z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach detektywistycznych, ustaw´ z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu
ustroju rolnego, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustaw´ z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, ustaw´ z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych i ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji dostosowania przepisów wymienionych ustaw do Umowy
mi´dzy Wspólnotà Europejskà i jej Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z jednej strony, a Konfederacjà Szwajcarskà, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przep∏ywu osób
(Dz. Urz. WE L 114 z 30.04.2002, str. 6, z póên. zm.) oraz
Protoko∏u do Umowy mi´dzy Wspólnotà Europejskà
i Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z jednej strony, a Konfederacjà Szwajcarskà, z drugiej strony, w sprawie swobodnego
przep∏ywu osób, w zwiàzku z udzia∏em w charakterze
Umawiajàcych si´ Stron Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii i Republiki
S∏owackiej, w nast´pstwie przystàpienia tych Paƒstw do
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 89 z 28.03.2006, str. 30).

rze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej w okresach okreÊlonych w ust. 2,
w przypadku:
1) nabycia nieruchomoÊci rolnych po∏o˝onych:
a) w województwach: dolnoÊlàskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmiƒsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim — po up∏ywie 7 lat od dnia zawarcia umowy dzier˝awy z datà pewnà, je˝eli przez ten okres
osobiÊcie prowadzili na tej nieruchomoÊci
dzia∏alnoÊç rolniczà oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w województwach: lubelskim, ∏ódzkim,
ma∏opolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, Êlàskim, Êwi´tokrzyskim
— po up∏ywie 3 lat od dnia zawarcia umowy dzier˝awy z datà pewnà, je˝eli przez ten
okres osobiÊcie prowadzili na tej nieruchomoÊci dzia∏alnoÊç rolniczà oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nabycia drugiego domu:
a) je˝eli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) w celu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej polegajàcej na Êwiadczeniu us∏ug
turystycznych, przy czym zwolnienie to nie
obejmuje obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.
2b. Obywatele paƒstw — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, b´dàcy w dniu uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej udzia∏owcami lub akcjonariuszami
spó∏ek handlowych z siedzibà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogà do okresów
dzier˝awy, o których mowa w ust. 2a pkt 1, zaliczyç okres dzier˝awy nieruchomoÊci rolnej
przez spó∏k´, je˝eli przez ten okres, b´dàc udzia∏owcami lub akcjonariuszami spó∏ki, osobiÊcie
prowadzili na tej nieruchomoÊci dzia∏alnoÊç rolniczà oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416) w art. 1
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443
i Nr 130, poz. 829) w art. 21 ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Krajowa Rada Doradców Podatkowych mo˝e
zwolniç obywatela polskiego, obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym z wymogu okreÊlonego w art. 6 ust. 1 pkt 6, je˝eli wykonywali oni
czynnoÊci doradztwa podatkowego co najmniej
przez 2 lata w jednym z tych paƒstw.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 33 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;”;
2) w art. 54 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Przepisów ust. 1—2 nie stosuje si´ do osób
b´dàcych obywatelami paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które naby∏y w tych
paƒstwach wymagane kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urzàdzeƒ, instalacji i sieci i uzyska∏y ich potwierdzenie zgodnie z przepisami
o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,
poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1055) w art. 26 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;”.
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
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Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szkolenie, o którym mowa w art. 22 pkt 5, mogà prowadziç jednostki organizacyjne lub osoby upowa˝nione na podstawie decyzji administracyjnej marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na ich siedzib´ lub miejsce zamieszkania, a w wypadku jednostek organizacyjnych lub osób majàcych siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym — wybranego przez
nich marsza∏ka województwa, zwane dalej „organizatorami szkolenia”, które:
1) do prowadzenia zaj´ç teoretycznych dysponujà kadrà wyk∏adowców posiadajàcych
wykszta∏cenie wy˝sze;
2) do prowadzenia zaj´ç praktycznych dysponujà kadrà instruktorów posiadajàcych udokumentowanà praktyk´ w zakresie wykonywania zadaƒ odpowiednio przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku
o udzielenie upowa˝nienia;
3) zapewnià warunki umo˝liwiajàce realizacj´
zaj´ç, w tym tak˝e praktycznych, oraz odpowiednià obs∏ug´ biurowà wraz z przechowywaniem i udost´pnianiem dokumentacji
szkolenia.”;
2) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub
pilota wycieczek obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nieposiadajàcym miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub
pilota wycieczek w tych paƒstwach, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa marsza∏ek województwa wybrany przez osob´ ubiegajàcà si´
o te uprawnienia. Podstaw´ do nadania
uprawnieƒ stanowi decyzja ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do
wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie
odr´bnych przepisów.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przezna-
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czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

skim Obszarze Gospodarczym, w ciàgu ostatnich 5 lat,
8) posiada pozytywnà opini´ wynikajàcà z wywiadu Êrodowiskowego, przeprowadzonego
przez komendanta powiatowego (miejskiego)
Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na jej miejsce
zamieszkania albo — w przypadku obywatela
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym —
przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych paƒstw, w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania,”.

1) w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) posiada obywatelstwo:
— polskie,
— innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
— innego paƒstwa, je˝eli otrzyma∏a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie
na osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich albo na zasadzie wzajemnoÊci,
o ile umowy mi´dzynarodowe ratyfikowane
przez Rzeczpospolità Polskà nie stanowià
inaczej,”;

Art. 9. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 2a otrzymuje brzmienie:

2) w art. 12 w ust. 1 w pkt 7 lit. d otrzymuje brzmienie:

„Art. 2a. Przepisy ustawy dotyczàce prawników
z Unii Europejskiej stosuje si´ odpowiednio tak˝e do osób, które:

„d) numer PESEL, a w przypadku osoby posiadajàcej obywatelstwo innego paƒstwa, seri´
i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, seri´ i numer innego dokumentu potwierdzajàcego obywatelstwo i to˝samoÊç,”.

1) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
uprawnionymi do wykonywania zawodu przy u˝yciu jednego z tytu∏ów zawodowych uzyskanych w tych paƒstwach, okreÊlonych w wykazie stanowiàcym za∏àcznik nr 2 do ustawy albo
przy u˝yciu jednego z tytu∏ów zawodowych uzyskanych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, okreÊlonych w wykazie stanowiàcym za∏àcznik
nr 1 do ustawy;

Art. 8. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach
detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110,
z póên. zm.4)) w art. 29 w ust. 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,”;

2) sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, uprawnionymi do
wykonywania zawodu przy u˝yciu jednego z tytu∏ów zawodowych uzyskanych w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
okreÊlonych w wykazie stanowiàcym
za∏àcznik nr 2 do ustawy.”;

2) pkt 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7) nie zosta∏a zwolniona dyscyplinarnie z Policji,
Stra˝y Granicznej, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Biura
Ochrony Rzàdu, wojska, prokuratury, sàdu lub
z innego urz´du administracji publicznej
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europej———————
3)

4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r.
Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 235, poz. 1700.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808.
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2) w art. 34a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadajàcych kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy u˝yciu jednego z tytu∏ów okreÊlonych w wykazach stanowiàcych za∏àczniki nr 1 i 2 do ustawy;”;
———————
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, poz. 1240
i Nr 163, poz. 1361 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 147,
poz. 1028.
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3) tytu∏ za∏àcznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

1) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ TYTU¸ÓW ZAWODOWYCH UZYSKANYCH W PA¡STWACH CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) — STRONACH UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM LUB W KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ, ODPOWIADAJÑCYCH ZAWODOWI ADWOKATA LUB RADCY
PRAWNEGO”;

„1. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy nabyli w tych paƒstwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do
wykonywania zawodów, o których mowa
w art. 19, uznaje si´ te kwalifikacje na zasadach
okreÊlonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.”;

4) w za∏àczniku nr 2 po wyrazach „— w Królestwie
Norwegii — Advokat” kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy:
„— w Konfederacji Szwajcarskiej — Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher,
Fürsprech Avvocato.”.

2) w za∏àczniku do ustawy pkt 2.5 otrzymuje brzmienie:
„2.5. Uznanie kwalifikacji uzyskanych w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym 200 j.t.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kszta∏towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64,
poz. 592) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jako dowód, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza
si´ równie˝ odpowiednie dokumenty wydane
przez w∏aÊciwe organy lub instytucje paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 53b po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przepisu ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje si´ do
cudzoziemca ubiegajàcego si´ o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1, oddelegowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu Êwiadczenia us∏ug — pracownika przedsi´biorcy z Konfederacji Szwajcarskiej, który Êwiadczy us∏ugi, dzia∏ajàcego na
podstawie prawa Konfederacji Szwajcarskiej,
posiadajàcego na tym terytorium siedzib´,
siedzib´ zarzàdu g∏ównego lub g∏ówne miejsce wykonywania us∏ug pod warunkiem, ˝e
cudzoziemiec ten by∏ zatrudniony na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej.”;
2) w art. 60 po ust. 5b dodaje si´ ust. 5c i 5d
w brzmieniu:
„5c. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53b
ust. 4a, do∏àcza do wniosku dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie warunków wymienionych w tym przepisie oraz okolicznoÊci uzasadniajàce ubieganie si´ o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
5d. Do cudzoziemca, o którym mowa w art. 53b
ust. 4a, nie stosuje si´ przepisów ust. 5 pkt 2,
ust. 5a pkt 1 i ust. 5b.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 17 paêdziernika 2003 r.
o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155,
poz. 1298 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 428) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
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Art. 13. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.6)) w art. 45 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„1) ma obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba
˝e przepisy odr´bne uzale˝niajà zatrudnienie
w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;”.
Art. 14. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331)
w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z wnioskiem o dofinansowanie przedsi´wzi´cia
z zakresu przygotowania projektów filmowych,
produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczoÊci filmowej i upowszechniania kultury filmowej,
zwanego dalej „dofinansowaniem przedsi´wzi´cia”, mo˝e wystàpiç ka˝dy podmiot prowadzàcy
dzia∏alnoÊç w zakresie kinematografii, zarówno
polski, jak i z innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez
wzgl´du na form´ organizacyjno-prawnà oraz
struktur´ w∏asnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2.”.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

