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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 października 2014 r. 

 

o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 

 

(druk nr 746) 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 

94, z późn. zm.) 

Art. 229. 

[§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 

1)   osoby przyjmowane do pracy, 

2)   pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy 

przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla 

zdrowia lub warunki uciążliwe. 

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u 

danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych 

warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.] 

<§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 1
1
, podlegają: 

1) osoby przyjmowane do pracy, 

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni 

pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki 

szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.> 

<§ 1
1
. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo 

stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 

dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym 

pracodawcą, 

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 

dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli 

przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na 

badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają 

warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób 

przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.> 

<§ 1
2
. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy 

osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.> 

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy 

trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto 
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kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na 

dotychczasowym stanowisku. 

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w 

godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi 

badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te 

badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu 

według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. 

[§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia 

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.] 

<§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia 

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.> 

§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i 

czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym 

pracownikom okresowe badania lekarskie także: 

1)   po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, 

2)   po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie 

takimi badaniami. 

§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. 

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. 

§ 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań 

lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5. 

[§ 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki 

Socjalnej określi w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań 

okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich, 

2)   tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w 

Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, 

3)   zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie, 

4)   dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze 

przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący 

profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.] 

<§ 8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość 

badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań 

lekarskich, 

2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów 

przewidzianych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej 

podstawie,  
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3) zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem 

lekarskim, a także wzory tych dokumentów, 

4) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie, 

5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze 

przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący 

profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie 

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i 

kompleksowości badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, 

profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie, a także 

informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy oraz 

ochrony danych osobowych osób poddanych badaniom.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 maja 1989 r. o IZBACH GOSPODARCZYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 

84, poz. 710)  

Art. 12. 

1. Krajowa Izba Gospodarcza może podejmować i wykonywać zadania określone w art. 5. 

2. Dla wykonywania wspólnych zadań w zakresie promocji handlu zagranicznego Krajowa 

Izba Gospodarcza tworzy funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębnioną Polską Izbę 

Handlu Zagranicznego. 

3. Statut Krajowej Izby Gospodarczej może przewidywać możliwość oraz określać zasady 

bezpośredniej współpracy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego z przedsiębiorcami w 

zakresie handlu zagranicznego. 

4. W zakresie ustalonym w ust. 2 Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu 

Zagranicznego w szczególności może: 

  1)   organizować wystawy oraz międzynarodowe targi w kraju i za granicą; 

  2)   współpracować z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz należeć do 

nich, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w 

których Państwo Polskie jest stroną, a także tworzyć za zgodą Ministra Spraw 

Zagranicznych
(1)

 i Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
(2)

 swoje 

przedstawicielstwa zagraniczne; 

  3)   wykonywać czynności izb przemysłowo-handlowych na podstawie umów między 

Polską lub kontrahentem polskim a obcymi państwami lub kontrahentami albo na 

podstawie międzynarodowych zwyczajów handlowych, a zwłaszcza legalizować 

dokumenty oraz wydawać certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia; 

  4)   organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania 

polubownego i pojednawczego, w tym powołać przy Polskiej Izbie Handlu 

Zagranicznego Kolegium Arbitrów do rozstrzygania sporów wynikłych w związku ze 

współpracą gospodarczą z zagranicą, poddanych orzecznictwu Kolegium Arbitrów, 

jak również opracowywać i doskonalić zasady etyki obowiązującej przedsiębiorców. 
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<5. Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu Zagranicznego może 

wystawiać uniwersalne świadectwa pochodzenia towaru, o których mowa w art. 48 

rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 

przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 26 lipca 1991 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

Art. 11. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji 

praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są 

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i 

wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 

świadczeń. 

[2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania.] 

<2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2–2b, określa 

się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego 

samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia 

zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.> 

2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności 

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych 

odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według 

równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego 

lokalu lub budynku; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 

świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy 

wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 
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Art. 12. 

1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz 

spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz 

wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło 

finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, 

wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty 

za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość 

została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak 

również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie 

odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych 

odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres 

działalności pracodawcy. 

<2a. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z 

tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w 

wysokości: 

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm
3
; 

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm
3
. 

2b. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez 

część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania 

samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.> 

3. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych 

ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. 

3a. (uchylony). 

4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, 

stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. 

5. Nie wlicza się do przychodu osób wykonujących pracę nakładczą wartości surowców i 

materiałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez 

nie kosztów z tytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn i urządzeń 

itp., jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność z 

tych tytułów w wyodrębnionej pozycji. 

6. Za przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których mowa 

w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu pracy 

oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych 

przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej, 

z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Przepisy 

ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

7. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, 

w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach 

kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i 

pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. 
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8. (uchylony). 

Art. 14. 

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, 

choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się 

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c.[ Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:] 

<Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem 

ust. 1e i 1h–1j, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:> 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

1f. (uchylony). 

1g. (uchylony). 

1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje 

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

<1j. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną 

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu 

przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, 

jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku 

podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy 

rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 

zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu 

ustalania daty powstania przychodu.  

1k. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia 

roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego 

sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika 
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urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 

niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1j i 1k, 

dotyczy wszystkich wspólników.> 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

1)   przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z 

działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji 

rolnej składników majątku będących: 

a)  środkami trwałymi, 

b)  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem 

składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie 

przekracza 1.500 zł, 

c)  wartościami niematerialnymi i prawnymi 

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w 

tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w 

lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w 

takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości 

przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; 

2)   dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie 

kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z 

otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje 

się odpisów amortyzacyjnych; 

3)   różnice kursowe; 

4)   otrzymane kary umowne; 

5)   odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z 

wykonywaną działalnością; 

6)   wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w 

tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z 

Funduszu Pracy; 

7)   wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, 

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7a)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h; 

7b)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 
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7c)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

7d)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

7e)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 

ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7f)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, 

lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

7g)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 

pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

8)   wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, 

obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125; 

9)   otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego 

uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 

10)  wynagrodzenia płatników z tytułu: 

a)  terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 

b)  (uchylona), 

c)  wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości 

oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

11)  przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o 

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; 

12)  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 
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13)  (uchylony); 

14)  przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z 

późn. zm.); 

15)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 

730, z późn. zm.) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej 

ustawy: 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego 

funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej, 

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 

16)  środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z takiej spółki; 

17)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej 

samodzielnie, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. 

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z 

działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego 

zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części 

lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub 

lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w 
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takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. 

2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

1)   pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem 

skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek; 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek; 

3)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

3a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

4)   (uchylony); 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych - zwiększają ten fundusz; 

6)   kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem 

upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa 

upadłościowego i naprawczego; 

7)   zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej 

różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

8)   przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

9)   (uchylony); 

10)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu likwidacji takiej spółki; 

11)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed 

wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o 

których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej 

spółce; 

12)  przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 
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a)  pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej 

samodzielnie, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki 

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki 

niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do 

dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w 

wykonaniu działalności gospodarczej. 

<3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j.> 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1-13 pominięto)  

14)  kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia 

służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z 

przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, 

w którym nastąpiło przeniesienie; 

<14a) wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego 

przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.);> 

(pkt 15-116a pominięto) 

117) wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego; 

<117a) wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej 

osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek 

rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych 

odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o 

świadczeniach rodzinnych;> 

(pkt 118-139 pominięto)  

1a. Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, 

otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16. 

2. (uchylony). 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 
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5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu 

dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. 

5b. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do 

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 

podatkowego. 

5c. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do 

zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił 

prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w 

rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w 

którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek 

danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. 

5d. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły 

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na: 

1)   zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń 

niezbędnych do prowadzenia szkoły; 

2)   wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części 

stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało 

pokryte przez wpłaty rodziców. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 

1)   w celu osiągnięcia przychodów lub 

2)   w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na 

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 

3)   przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej 

oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 

4)   przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w 

związku z wykonywaniem tych funkcji. 

14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których 

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład 

pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 

ust. 2 pkt 3 i 4. 

15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 

1)   pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
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2)   pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo 

państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub 

ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach 

pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile 

otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a; 

3)   uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej. 

16. (uchylony). 

17. (uchylony). 

18. (uchylony). 

19. Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego 

przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub 

za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów (akcji) w spółce 

zawiązanej w celu realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń 

otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów 

będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 2. 

21. (uchylony). 

22. (uchylony). 

23. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod 

warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od 

organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są 

urządzane i prowadzone. 

24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych 

dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy 

twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą instytucją 

wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej. 

25. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: 

1)   wydatki poniesione na: 

a)  nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim 

lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa 

użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z 

tym budynkiem lub lokalem, 
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b)  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, 

c)  nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim 

gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim 

prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz 

nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego 

gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku 

mieszkalnego, 

d)  budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku 

mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, 

e)  rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne 

własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu 

niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego 

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

2)   wydatki poniesione na: 

a)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) 

zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego 

zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, 

b)  spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) 

zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego 

zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu 

(pożyczki), o którym mowa w lit. a, 

c)  spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu 

(pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z 

odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę 

kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b 

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających 

siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30; 

3)   wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany 

znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w 

Konfederacji Szwajcarskiej: 

a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, 

lub 
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b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, 

lub 

c)  gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, 

w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego 

użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku 

mieszkalnego, lub 

d)  gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub 

udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym 

w lit. a. 

26. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, 

rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich 

prawach. 

27. W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 

wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez 

organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego 

terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. 

28. Za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 

1)   nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub 

udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 

2)   budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo 

jego części 

- przeznaczonych na cele rekreacyjne. 

29. W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi 

część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w 

tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki 

poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na 

spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej 

części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o 

których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c. 

30. Przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w 

ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu 

Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części 

wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki 

określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg 
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podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 132, stosuje się, jeżeli: 

1)   wysokość nagrody przekazanej na rzecz instytucji realizującej cele, o których 

mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, jest udokumentowana 

dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku 

nagrody innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość przekazanej 

nagrody, oraz oświadczeniem obdarowanej instytucji o jej przyjęciu; 

2)   nagroda, o której mowa w pkt 1, została przekazana najpóźniej do dnia upływu 

terminu dla złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1, 

składanego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę. 

32. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 136, nie ma zastosowania do przychodów 

określonych w art. 12 ust. 1. 

33. Przez pracownicze programy emerytalne rozumie się pracownicze programy emerytalne 

utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów 

emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 

państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

<34. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 117a, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy 

pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej 

albo zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o 

pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie 

której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)   wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 

świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez 

samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem 

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,  
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b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 

lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4a)  dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w 

przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania 

jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji 

umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano 

tych odpisów; 

4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, 

lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku 

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

5c)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

226) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w art. 21 tej ustawy: 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego 

funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej, 
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c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 

pkt 15 lit. b; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania 

przychodów; 

7)   nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni 

objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub 

jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio; 

7a)  u wspólnika, określona w umowie spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wartość 

wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, niestanowiącego 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w zamian za który wspólnikowi nie 

są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 7; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje 

się odpowiednio; 

8)   wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części; 

8a)  przychód podatnika ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w 

art. 1 ust. 3, oraz z wystąpienia wspólnika z takiej spółki, w przypadku gdy jest 

otrzymywany w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi objętymi w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z 

zastrzeżeniem pkt 8; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a 

przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek 

pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość 

rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo 

zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 

stosuje się odpowiednio; 

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:  

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 

kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 

wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 

pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału. 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)   zarejestrowania spółki albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3)   wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego. 

1c. Przychód określony w ust. 1 pkt 7a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie 

zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. 

3a. [Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3f, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo 

częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:] 

<Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem 

ust. 3c–3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, 

albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:> 

1) wystawienia faktury albo 

2) uregulowania należności. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.", 

<3g. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną 

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających 

zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień 

pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku 
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podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie 

obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. 

3h. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3g, 

dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. dnia 

pierwszego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w 

którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu 

ustalania daty powstania przychodu. 

3i. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej 

osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3g i 3h, dotyczy 

wszystkich wspólników.> 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)   pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych 

odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)   zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki 

w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w 

związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich 

nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki 

zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich 

faktycznego wniesienia; 

3a)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 

b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub 

objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez 

wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w 

art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce; 

3b)  wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez 

wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z 

tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych 

składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa - art. 

14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio; 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą 
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prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez 

podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia 

z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt 

uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 

1 pkt 8; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych 

i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu 

przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na 

kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, 

przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość 
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nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo 

zawiązaną; 

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków 

pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)  nominalnej wartości udziałów (akcji) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na 

które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów 

uzyskania przychodów, 

b)  rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub 

zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na 

udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na 

podstawie odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z 

zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów 

na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa; 

18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub 

innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)  nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, 

którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których 
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mowa w art. 16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej 

ustawy; 

20)  przychodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych. 

4a. (uchylony). 

4b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te 

między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4c. W przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), przychód ustala się na dzień 

zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub na dzień, w którym miał nastąpić zwrot 

tych papierów wartościowych zgodnie z zawartą umową pożyczki. 

4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne 

udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom 

tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej 

niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości 

nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce 

ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 
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subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 

kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

<4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g.> 

5. Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen 

rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich 

uzyskania. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności 

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych 

odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 

świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 
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inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są 

nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółkami 

mającymi siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. o GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB 

PAŃSTWA UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 

późn. zm.) 

Art. 6. 

Z ubezpieczenia eksportowego oraz gwarancji ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 5a, 

mogą korzystać: 

1)   przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonujący eksportu krajowych produktów i usług, dokonujący inwestycji 

bezpośrednich za granicą lub poszukujący zagranicznych rynków zbytu, 

2)   jednostki finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez przedsiębiorców 

określonych w pkt 1, 

3)   przedsiębiorcy zależni w zakresie, w jakim ubezpieczenie eksportowe będzie dotyczyć 

towarów i usług, które stanowiły towary lub usługi krajowe. 

<Art. 6a. 

1. Produkt lub usługę, eksportowane w ramach kontraktu eksportowego, uznaje się za 

krajowe, jeżeli udział składników pochodzenia zagranicznego, w zależności od 

rodzaju eksportowanych produktów i usług lub okresu kredytu, w przychodzie netto 

z realizacji kontraktu eksportowego wynosi maksymalnie od 50% do 90%. 

2. W przypadku reasekuracji, udział składników pochodzenia zagranicznego w 

przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego oblicza się w stosunku do 

części kontraktu eksportowego realizowanej przez krajowego przedsiębiorcę. 

Art. 6b. 

1. Ustalenie pochodzenia produktu lub usługi, eksportowanych w ramach kontraktu 

eksportowego, następuje na podstawie dowodów przedstawionych przez 

ubezpieczającego.  

2. Udział składników pochodzenia zagranicznego w przychodzie netto z realizacji 

kontraktu eksportowego ustala się w odniesieniu do ogółu produktów lub usług, 

eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego. 
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3. Pochodzenie produktu lub usługi może być wykazane przez udowodnienie 

minimalnego procentowego udziału składników pochodzenia krajowego, liczonego 

jako różnica 100% i wyrażonego w procentach maksymalnego udziału składników 

pochodzenia zagranicznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 6e. Minimalny procentowy udział składników pochodzenia krajowego może być 

wykazany przez udowodnienie pochodzenia krajowego jedynie wybranych 

składników. 

Art. 6c. 

1. Składnikami pochodzenia zagranicznego produktu lub usługi są koszty wytworzenia 

lub cena nabycia w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) poniesione przez przedsiębiorcę w związku z 

realizacją kontraktu eksportowego na rzecz:
 

1) dostawców i usługodawców, będących osobami prawnymi lub jednostkami 

nieposiadającymi osobowości prawnej, mającymi siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) pracowników, dostawców i usługodawców, będących osobami fizycznymi 

nieposiadającymi obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka, o której mowa w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187),  

3) organów władzy publicznej państw obcych. 

2. Składnikami pochodzenia krajowego produktu lub usługi są: 

1) inne niż wymienione w ust. 1 koszty wytworzenia lub cena nabycia w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

2) koszty zakupu surowców lub półfabrykatów, które nie są wydobywane ani 

wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których odpowiedniki 

wydobywane lub wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

posiadają parametrów określonych w kontrakcie eksportowym  

– poniesione przez przedsiębiorcę w związku z realizacją kontraktu eksportowego.  

3. Składnikiem pochodzenia krajowego jest również marża na realizację kontraktu 

eksportowego wyliczona jako różnica przychodu netto z realizacji kontraktu 

eksportowego oraz ogółu kosztów wytworzenia produktu lub usługi poniesionych w 

związku z realizacją kontraktu eksportowego.  

Art. 6d. 

1. W przypadku niezrealizowania kontraktu eksportowego w całości pochodzenie 

produktu lub usługi, eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego, na wniosek 

ubezpieczającego, ustala się w odniesieniu do zakładanego w dniu zawierania 

kontraktu eksportowego ogółu produktów lub usług, które miały być dostarczone w 

ramach tego kontraktu. 

2. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji kontraktu eksportowego okoliczności 

skutkujących utratą przez eksportowane produkt lub usługę statusu krajowego, które 

są niezależne od przedsiębiorcy, pochodzenie produktu lub usługi, eksportowanych w 



- 27 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ramach kontraktu eksportowego, ustala się, na wniosek ubezpieczającego, zgodnie z 

ust. 1.  

3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności zmianę kursów 

walutowych, cen podstawowych surowców, półfabrykatów i usług wykorzystywanych 

w trakcie realizacji kontraktu eksportowego. 

Art. 6e. 

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:  

1) maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w 

przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego, uwzględniając rodzaj 

eksportowanych produktów i usług lub okres kredytu, oraz  

2) rodzaje dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi, 

uwzględniając możliwość ustalenia na ich podstawie udziału procentowego 

składników pochodzenia krajowego lub składników pochodzenia zagranicznego w 

przychodzie netto z realizacji kontraktu eksportowego.> 

Art. 8. 

1. (skreślony). 

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, maksymalny procentowy udział 

składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu 

eksportowego produkcie finalnym, umożliwiający uznanie tego produktu za krajowy.] 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 czerwca 1995 r. o STATYSTYCE PUBLICZNEJ (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) 

Art. 30. 

Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do: 

1)   posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej, o którym mowa w rozdziale 6, i posługiwania się nim przy 

przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych; 

2)   stosowania w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów 

klasyfikacyjnych ustalonych na podstawie art. 40; 

3)   przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie 

informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników 

w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w 

programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31. 

<Art. 30a. 

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
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zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1) podlega obowiązkowi przekazywania informacji i danych 

statystycznych, o których mowa w art. 30 pkt 3, za rok kalendarzowy, w którym uzyskał 

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli obowiązek ich przekazywania 

wynika z umów i zobowiązań międzynarodowych lub przepisów prawa Unii 

Europejskiej.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059, z późn. zm.) 

Art. 38a. 

1. Udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego 

w wysokości 10.000.000 złotych, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG), w celu 

zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z 

wykonywaną działalnością koncesjonowaną, z tytułu: 

1)   opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1; 

2)   kar, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12; 

3)   opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b i kar, o których mowa w art. 63 ustawy 

wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2; 

4)   kar za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

5)   kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań 

jakościowych, o których mowa w art. 3-5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.); 

6)   zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego; 

7)   odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt 1-6. 

2. Zabezpieczenie majątkowe ustanawia się na okresy nie krótsze niż 12 miesięcy 

wykonywania działalności objętej wnioskiem pod warunkiem, że będzie odnawiane na 

zasadach określonych w ust. 6. 

3. Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej; 
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6)   pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia Prezesa URE, potwierdzonego przez bank 

lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania 

środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej. 

[4. W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, gwarant zobowiązuje się na piśmie do 

zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Prezesa URE 

działającego z urzędu lub na wniosek właściwego organu zabezpieczonej kwoty 

należności wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.] 

<4. W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowiązuje się na piśmie 

do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Prezesa URE 

działającego z urzędu lub na wniosek właściwego organu zabezpieczonej kwoty 

należności wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.> 

5. Gwarantem lub poręczycielem zabezpieczenia majątkowego może być osoba wpisana do 

wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo 

celne (Dz. U. 2013 r. poz. 727 i 1149). 

6. W przypadku ograniczenia terminem końcowym zabezpieczenia majątkowego, 

przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest każdorazowo, na miesiąc przed upływem 

terminu wygaśnięcia tego zabezpieczenia, do przedstawienia zabezpieczenia na kolejny 

okres wykonywania działalności, nie krótszy niż 12 miesięcy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 maja 1997 r. o PORĘCZENIACH I GWARANCJACH 

UDZIELANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z 2013 r. poz. 198 oraz z 2014 r. poz. 84) 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   poręczeniach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć udzielane 

przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, poręczenia: 

a)  spłaty kredytów, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 

c)  wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty 

wystawowe, 

d)  wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed 

ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z 

poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją 

obligacji; 

2)   gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - należy przez to rozumieć udzielane 

przez Radę Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Bank 

Gospodarstwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, gwarancje: 

a)  spłaty kredytów, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 
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c)  wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed 

ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z 

poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją 

obligacji; 

3)   poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez niektóre osoby prawne - należy 

przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez niebędące bankami oraz 

zakładami ubezpieczeń następujące podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań 

publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej: 

a)  państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy, 

[b)  spółki handlowe, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu Państwa 

przekraczają połowę kapitału zakładowego, 

c)  spółdzielnie, w których wartość udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa 

przekracza połowę funduszu udziałowego, 

d)  osoby prawne, w których akcje (udziały) stanowiące własność Skarbu Państwa lub 

osób prawnych, o których mowa w lit. a-c, przekraczają połowę kapitału 

zakładowego lub funduszu udziałowego,] 

[e)  fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w lit. a-c;] 

<e) fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w lit. a;> 

4)   poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 

należy przez to rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych: 

a)  spłaty kredytów i pożyczek, 

b)  wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, 

c)  wykonania innych zobowiązań, w szczególności należytego wykonania umowy lub 

wniesienia wadium; 

[5)   rezydencie - należy przez to rozumieć rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. 

Nr 83, poz. 931);] 

<5) rezydencie – należy przez to rozumieć rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. 

poz. 1036);> 

6)   nierezydencie - należy przez to rozumieć nierezydenta w rozumieniu przepisów 

ustawy, o której mowa w pkt 5; 

7)   kredycie - należy przez to rozumieć: 

a)  kredyt udzielony przez bank-kredytodawcę będący rezydentem, 

b)  kredyt lub pożyczkę udzielone przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę będącego 

nierezydentem; 

8)   kredytobiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio kredytobiorcę lub 

pożyczkobiorcę będącego rezydentem; 

9)   (uchylony); 
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[9a)  mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć 

odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę spełniającego 

warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 

6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3);] 

<9a) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to 

rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę 

spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 

UE L 187 z 26.06.2014, str.1);> 

10)  ustawie o obligacjach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.); 

[11)  ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - należy przez 

to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, z późn. zm.);] 

12)  (uchylony); 

13)  (uchylony). 

2. Kwoty wyrażone w ustawie w euro przelicza się na walutę polską według kursu średniego, 

ogłoszonego w danym roku budżetowym przez Narodowy Bank Polski w Tabeli nr 1 

kursów średnich. 

Art. 34d. 

1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów publicznych 

przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, 

mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka działalności bankowej ponoszonego 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją tych programów. 

1a. W związku z realizacją programów rządowych polegających na udzielaniu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej lub pomocy de minimis, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego środki na 

pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym 

wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 

2. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w 

imieniu Skarbu Państwa, może, w drodze rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały stanowiące własność Skarbu 

Państwa. 

[3. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów 

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dotyczących trybu 

zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa.] 

<3. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. 
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poz. 216, z późn. zm.) dotyczących trybu zbywania akcji i udziałów Skarbu 

Państwa.> 

4. Środki finansowe w wysokości 50% przychodów ze sprzedaży przekazanych akcji lub 

udziałów, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia, o którym 

mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zastępuje jednocześnie przekazane 

nieodpłatnie akcje lub udziały spółek, które: 

1)   w statucie lub umowie spółki zawierają ograniczenia w dysponowaniu akcjami lub 

udziałami, 

2)   są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 

3)   posiadają ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawić się konieczność 

wydatkowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków w celu podwyższenia 

kapitału lub dokonania dopłat do kapitału 

- akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej łącznej wartości 

zastępowanych akcji lub udziałów. 

6. Czynności, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 

dokonuje w drodze rozporządzenia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1182) 

Art. 12. 

Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy: 

1)   kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

2)   wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania 

przepisów o ochronie danych osobowych; 

3)   zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym 

wynikających z decyzji, o których mowa w pkt 2, przez stosowanie środków 

egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.); 

[4)   prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych 

zbiorach;] 

<4) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa 

informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i 

zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji,> 

5)   opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych; 

6)   inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych 

osobowych, 
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7)   uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się 

problematyką ochrony danych osobowych. 

 

Art. 19a. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 12 pkt 6, Generalny Inspektor może 

kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i 

komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących 

zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia 

skutecznej ochrony danych osobowych. 

2. Generalny Inspektor może również występować do właściwych organów z wnioskami o 

podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o których mowa w ust. 1 

i 2, jest obowiązany ustosunkować się do tego wystąpienia lub wniosku na piśmie w 

terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

<Art. 19b. 

1. Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji 

wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 46c, o dokonanie sprawdzenia, o 

którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, u administratora danych, który go powołał, 

wskazując zakres i termin sprawdzenia. 

2. Po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, 

administrator bezpieczeństwa informacji, za pośrednictwem administratora danych, 

przedstawia Generalnemu Inspektorowi sprawozdanie, o którym mowa w art. 36a 

ust. 2 pkt 1 lit. a. 

3. Dokonanie przez administratora bezpieczeństwa informacji sprawdzenia w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa Generalnego Inspektora do 

przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 12 pkt 1.> 

Art. 36. 

1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 

ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

2. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz 

środki, o których mowa w ust. 1. 

[3. Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego 

przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te 

czynności.] 

<Art. 36a. 
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1. Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. 

2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy: 

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w 

szczególności przez: 

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania 

dla administratora danych,  

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w 

art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,  

c) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, 

2) prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez 

administratora danych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7. 

3. Administrator danych może powierzyć administratorowi bezpieczeństwa informacji 

wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania 

zadań, o których mowa w ust. 2. 

4. Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych, 

2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, 

3) nie była karana za umyślne przestępstwo. 

5. Administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa 

informacji, którzy spełniają warunki określone w ust. 4. 

6. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi 

jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. 

7. Administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora 

bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego 

zadań, o których mowa w ust. 2. 

8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, 

2) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości realizacji zadań 

administratora bezpieczeństwa informacji oraz niezależności i organizacyjnej 

odrębności w wykonywaniu przez niego zadań. 

Art. 36b. 
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W przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa informacji zadania 

określone w art. 36a ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania, 

o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, wykonuje administrator danych. 

Art. 36c. 

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, powinno zawierać: 

1) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, 

2) imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji, 

3) wykaz czynności podjętych przez administratora bezpieczeństwa informacji w toku 

sprawdzenia oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych 

czynnościach, 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia, 

5) określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia, 

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje 

mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o 

ochronie danych osobowych, 

7) stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w 

zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami 

przywracającymi stan zgodny z prawem, 

8) wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania, 

9) podpis administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku sprawozdania w 

postaci papierowej – dodatkowo parafy administratora bezpieczeństwa informacji na 

każdej stronie sprawozdania, 

10) datę i miejsce podpisania sprawozdania przez administratora bezpieczeństwa 

informacji.> 

Rozdział 6 

[Rejestracja zbiorów danych osobowych] 

<Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa 

informacji> 

[Art. 40. 

 Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1.] 

<Art. 40. 

Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 1a.> 

Art. 43. 

1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: 

1)   zawierających informacje niejawne; 

1a)  które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez 

funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności; 
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2)   przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na 

podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym; 

2a)  przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; 

2b)  przetwarzanych przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie 

Informacyjnym; 

2c)  przetwarzanych przez właściwie organy na podstawie przepisów o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o 

uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku 

wyznaniowego; 

4)   przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub 

uczących się; 

5)   dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, 

adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub 

biegłego rewidenta; 

6)   tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, 

Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum 

lokalnego; 

7)   dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie 

niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia 

wolności; 

8)   przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia 

sprawozdawczości finansowej; 

9)   powszechnie dostępnych; 

10)  przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu 

ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; 

11)  przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego[.]<,> 

<12) przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem 

systemów informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których 

mowa w art. 27 ust. 1.> 

<1a. Obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów 

zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator 

danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go 

Generalnemu Inspektorowi do rejestracji, z zastrzeżeniem art. 46e ust. 2.> 

2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego 
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oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują 

uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, art. 14 pkt 1 i 3-5 oraz art. 15-18. 

Art. 46a. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1, uwzględniając obowiązek zamieszczenia 

informacji niezbędnych do stwierdzenia zgodności przetwarzania danych z wymogami 

ustawy. 

<Art. 46b. 

1. Administrator danych jest obowiązany zgłosić do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w 

terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. 

2. Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji 

powinno zawierać: 

1) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, 

w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli 

został mu nadany, 

2) dane administratora bezpieczeństwa informacji: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 

1, 

3) datę powołania, 

4) oświadczenie administratora danych o spełnianiu przez administratora 

bezpieczeństwa informacji warunków określonych w art. 36a ust. 4 i 6. 

3. Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji powinno 

zawierać: 

1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b, 

2) datę i przyczynę odwołania. 

4. Na żądanie administratora danych lub administratora bezpieczeństwa informacji 

Generalny Inspektor wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu administratora 

bezpieczeństwa informacji. 

5. Administrator danych jest obowiązany zgłosić Generalnemu Inspektorowi zmianę 

informacji objętych zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od 

dnia zmiany. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o zgłoszeniu 

powołania administratora bezpieczeństwa informacji. 

Art. 46c. 
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Generalny Inspektor prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów 

bezpieczeństwa informacji, zawierający informacje, o których mowa w art. 46b ust. 2 

pkt 1 i pkt 2 lit. a i c. 

Art. 46d. 

1. Wykreślenie administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru administratorów 

bezpieczeństwa informacji następuje po powiadomieniu o jego odwołaniu albo w 

przypadku jego śmierci. 

2. Generalny Inspektor z urzędu wydaje administratorowi danych decyzję o 

wykreśleniu administratora bezpieczeństwa informacji z rejestru administratorów 

bezpieczeństwa informacji, jeżeli: 

1) administrator bezpieczeństwa informacji nie spełnia warunków określonych w 

art. 36a ust. 4 lub 6, 

2) administrator bezpieczeństwa informacji nie wykonuje zadań określonych w art. 

36a ust. 2, 

3) administrator danych nie powiadomił o odwołaniu administratora 

bezpieczeństwa informacji. 

3. Do administratora danych będącego adresatem decyzji, o której mowa w ust. 2, nie 

stosuje się zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1a. 

Art. 46e. 

1. W przypadku ponownego zgłoszenia przez administratora danych do rejestracji 

Generalnemu Inspektorowi powołania administratora bezpieczeństwa informacji 

wykreślonego z rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji Generalny 

Inspektor, w drodze decyzji administracyjnej: 

1) wpisuje administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru administratorów 

bezpieczeństwa informacji po stwierdzeniu, że nie zachodzą przyczyny wykreślenia z 

rejestru, 

2) odmawia wpisania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru 

administratorów bezpieczeństwa informacji, jeżeli nie zostały usunięte przyczyny 

wykreślenia z rejestru.  

2. Do administratora danych, który ponownie zgłosił do rejestracji administratora 

bezpieczeństwa informacji, zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru określone w art. 

43 ust. 1a stosuje się po wpisaniu zgłoszonego administratora bezpieczeństwa informacji 

do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. 

Art. 46f. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory zgłoszeń administratora bezpieczeństwa informacji, o których mowa w art. 46b 

ust. 2 i 3, uwzględniając konieczność zapewnienia Generalnemu Inspektorowi 

informacji niezbędnych do prawidłowego realizowania jego zadań.> 

[Art. 48. 
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W przypadkach innych niż wymienione w art. 47 ust. 2 i 3 przekazanie danych osobowych do 

państwa trzeciego, które nie daje gwarancji ochrony danych osobowych przynajmniej takich, 

jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może nastąpić po uzyskaniu zgody 

Generalnego Inspektora, pod warunkiem że administrator danych zapewni odpowiednie 

zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą.] 

<Art. 48. 

1. W przypadkach innych niż wymienione w art. 47 ust. 2 i 3 przekazanie danych 

osobowych do państwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim terytorium 

odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, może nastąpić po uzyskaniu 

zgody Generalnego Inspektora, wydanej w drodze decyzji administracyjnej, pod 

warunkiem że administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie 

ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

2. Zgoda Generalnego Inspektora nie jest wymagana, jeżeli administrator danych 

zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą, przez: 

1) standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez 

Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu 

tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 23.11.1995, str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 355, z późn. zm.) lub 

2) prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych osobowych, zwane dalej 

„wiążącymi regułami korporacyjnymi”, które zostały zatwierdzone przez 

Generalnego Inspektora zgodnie z ust. 3–5. 

3. Generalny Inspektor zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, wiążące reguły 

korporacyjne przyjęte w ramach grupy przedsiębiorców do celów przekazania 

danych osobowych przez administratora danych lub podmiot, o którym mowa w art. 

31 ust. 1, do należącego do tej samej grupy innego administratora danych lub 

podmiotu, o którym mowa w art. 31 ust. 1, w państwie trzecim. 

4. Generalny Inspektor przed zatwierdzeniem wiążących reguł korporacyjnych może 

przeprowadzić konsultacje z właściwymi organami ochrony danych osobowych 

państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na których terytorium 

mają siedziby przedsiębiorcy należący do grupy, o której mowa w ust. 3, przekazując 

im niezbędne informacje w tym celu. 

5. Generalny Inspektor, wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, uwzględnia wyniki 

przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 4, a jeżeli wiążące reguły 

korporacyjne były przedmiotem rozstrzygnięcia organu ochrony danych osobowych 

innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – może 

uwzględnić to rozstrzygnięcie.> 
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U S T A W A   z dnia 13 października 1998 r. o SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) 

Art. 41. 

1. Płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne, po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. 

2. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, 

płatnik składek przekazuje do Zakładu raport, o którym mowa w ust. 1, za okres 

ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach określonych w art. 47 ust. 1 i 

2. 

3. Imienny raport miesięczny zawiera informacje dotyczące płatnika składek określone w 

art. 43 ust. 4 i 5, miesiąc i rok, których raport dotyczy, oraz: 

1)   numery identyfikacyjne ubezpieczonego z danymi, o których mowa w art. 35 ust. 1 

pkt 1; 

2)   nazwisko i imię; 

3)   wymiar czasu pracy; 

4)   zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na 

ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o: 

a)  tytule ubezpieczenia, 

b)  podstawie wymiaru składek, 

c)  kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z 

innych źródeł finansowania, 

d)  kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o pracowniczych programach emerytalnych
(58)

 (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623 

oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178); 

5)   podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem 

podziału na podmioty, które finansują składki; 

6)   (uchylony); 

7)   rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne; 

8)   informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do 

pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy oraz o zasiłkach finansowanych z 

budżetu państwa; 

9)   oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem 

faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

4. Imienny raport miesięczny zawiera również datę sporządzenia raportu miesięcznego, 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 
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5. Imienne raporty miesięczne mogą zawierać informacje o złożeniu przez ubezpieczonego 

zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 19 ust. 5. 

6. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie 

nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje określone w ust. 3-5, 

jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: 

1)   przez płatnika składek we własnym zakresie; 

2)   przez Zakład. 

6a. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku 

stwierdzenia przez płatnika składek we własnym zakresie lub przez Zakład różnicy w 

podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z zastrzeżeniem ust. 

6b. 

6b. Przepisu ust. 6a nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi 

zadeklarowana kwota. 

[7. Płatnik składek jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości danych 

przekazanych do Zakładu w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku 

kalendarzowego nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik składek jest zobowiązany postąpić w 

sposób określony w ust. 6 i 7a.] 

7a. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący, o którym 

mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie 

lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z 

zastrzeżeniem ust. 7b. 

7b. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest 

wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze: 

1)   decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż 

w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji; 

2)   kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje 

ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 

28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu 

elektronicznego - w celu ich weryfikacji. 

8a. Informacja, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz 

podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. 

8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać na 

żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni. 

[9. Przepisy ust. 1-8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z 

zastrzeżeniem ust. 9a i 10.] 

<9. Przepisy ust. 1–8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z 

zastrzeżeniem ust. 9a–10a.> 
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9a. Informacja przekazywana ubezpieczonemu obejmuje także symbol kasy chorych
(59)

, do 

której przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

[10. Płatnik składek jest zwolniony z przekazywania informacji wynikającej z ust. 9 w 

przypadku pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne: 

1)   z emerytur i rent; 

2)   za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w 

przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.] 

<10. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku przekazywania informacji wynikającej 

z ust. 9 w przypadku pobierania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne.> 

<10a. Płatnik składek jest obowiązany przekazać informacje wynikające z ust. 9 na 

żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni, z 

wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent.> 

11. Ubezpieczony zgłasza na piśmie lub do protokołu do płatnika składek wniosek o 

sprostowanie informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 3 

miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, jeżeli, jego zdaniem, nie są 

one zgodne ze stanem faktycznym. O fakcie tym informuje Zakład. W razie 

nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty 

jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, Zakład po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego wydaje decyzję. 

12. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji zawartych w imiennym raporcie 

miesięcznym w terminie określonym w ust. 11, to informacje te uznaje się za zgodne ze 

stanem faktycznym, chyba że informacje dotyczące okresu objętego raportem 

zakwestionuje Zakład, wydając decyzję. 

13. Jeżeli Zakład zakwestionuje i zmieni informacje przekazane przez płatnika składek, 

zawiadamia o tym ubezpieczonego i płatnika składek. Jeżeli w terminie określonym w ust. 

11 osoba ubezpieczona i płatnik składek nie złożą wniosku o zmianę stanowiska Zakładu, 

informacje uznane przez Zakład traktuje się jako prawdziwe. W razie złożenia takiego 

wniosku, Zakład po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję. 

14. Przepisy ust. 11-13 mają zastosowanie do raportów, o których mowa w ust. 6. 

Art. 47. 

1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty 

miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie 

później niż: 

1)   do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie 

za siebie; 

2)   do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych; 

3)   do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników. 

1a. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz 

opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed 

dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w 

terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję. 
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2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację 

rozliczeniową. 

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub 

osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do 

podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z 

nimi współpracujące; 

2)   na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru 

określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027, z późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła 

żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za 

kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym 

raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 

najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku 

do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2c. Osoby, o których mowa w ust. 2a, 2b, 2d, 2e i 2f, są zwolnione z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także 

wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie 

zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia. 

2d. Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania 

deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek: 

1)   na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a lub 

w ust. 4c; 

2)   na ubezpieczenia zdrowotne - kwotę w wysokości określonej w art. 81 ust. 1 lub 10 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

2e. Osoby wymienione w art. 7 opłacające składki wyłącznie za siebie są zwolnione z 

obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio 

złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości określonej w art. 18 ust. 7. 

2f. Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, o której mowa w art. 6 ust. 

2d jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych 
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raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji 

rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 

kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. 

3. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć, z zastrzeżeniem ust. 3a, deklarację rozliczeniową 

korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane 

określone w art. 46 ust. 4 w każdym przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 6, łącznie z 

raportem miesięcznym korygującym. 

3a. Imiennych raportów miesięcznych nie składa się w przypadku, gdy korekta dotyczy 

wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. 

[3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 7-7b.] 

<3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, stosuje się odpowiednio art. 41 ust. 

7a i 7b.> 

3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów 

korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 

5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej 

Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. 

4. Składki opłaca się na wskazane przez Zakład rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w 

podziale na: 

1)   ubezpieczenia społeczne; 

2)   ubezpieczenie zdrowotne; 

3)   Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

4)   (uchylony); 

5)   Fundusz Emerytur Pomostowych. 

4a. Składki, o których mowa w ust. 4, płatnik składek opłaca przy użyciu: 

1)   bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według 

wzorów, o których mowa w art. 49 ust. 3, 

2)   dokumentu elektronicznego z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub 

wydruku z tego oprogramowania, 

3)   dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom 

składek przez bank, 

4)   dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na 

ubezpieczenia społeczne 

- zwanych dalej "dokumentami płatniczymi". 

4b. Płatnik składek jest obowiązany opłacać należności z tytułu składek, o których mowa w 

ust. 4, w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika 

składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z 

późn. zm.). 

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami fizycznymi, jeżeli 

nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 
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4d. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych płatnika składek, o 

którym mowa w ust. 4b, podanych w zleceniu płatniczym z danymi z Centralnego 

Rejestru Płatników Składek, Zakład informuje instytucję prowadzącą rachunek bankowy 

płatnika składek o obowiązku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu 

wyeliminowania tych niezgodności. 

4e. Płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej może opłacać należności z tytułu składek również w 

formie przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego za pośrednictwem 

instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych. 

5. Informacje zawarte w dokumentach płatniczych przekazywane są w formie, o której mowa 

w art. 49 ust. 3a, poprzez międzybankowy system elektroniczny jako zlecenie płatnicze 

dla Zakładu lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych 

Narodowego Banku Polskiego. Zlecenie to powinno w szczególności zawierać informacje 

o danych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty i okresie, za jaki 

jest dokonywana, oraz datę obciążenia rachunku bankowego płatnika, jeżeli wpłata 

dokonana jest w formie polecenia przelewu, lub datę dokonania wpłaty, jeżeli wpłata 

dokonana jest w formie gotówkowej. 

5a. Zlecenia płatnicze przekazywane w formie innej niż forma, o której mowa w art. 49 ust. 

3a, nie są przyjmowane. 

6. Dokument płatniczy musi zawierać w szczególności informacje o danych, o których mowa 

w art. 35 ust. 1 pkt 2, a także o tytule wpłaty oraz okresie, za jaki jest dokonywana. 

7. Brak możliwości zidentyfikowania wpłaty nie obciąża Zakładu. 

8. Instytucje obsługujące wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne są zobowiązane do 

niezwłocznego transferu za pośrednictwem międzybankowego systemu rozliczeń 

elektronicznych. 

8a. Instytucje obsługujące wpłaty składek są zobowiązane do zawiadamiania Zakładu o 

błędach stwierdzonych w zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 5, w formie 

elektronicznej lub pisemnej. 

9. Przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład następuje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania 

składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i 

deklaracji. 

10. (uchylony). 

10a. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie składki do otwartego funduszu emerytalnego w terminie 

z przyczyn leżących po stronie Zakładu, od Zakładu są należne odsetki liczone według 

zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów, 

rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość 

zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych 

stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich 

przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed 



- 46 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do 

obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni. 

10b. Odsetki, o których mowa w ust. 10a, Zakład oblicza od kwoty nieprzekazanej w terminie 

składki na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9 do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego. 

10c. Jeżeli nie nastąpiło przekazanie przez Zakład składki do otwartego funduszu 

emerytalnego w terminie z powodu nieprzekazania lub przekazania błędnego zgłoszenia 

do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu 

miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia płatniczego, 

Zakład wymierza płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek 

dodatkową opłatę. 

10d. Zakład przesyła płatnikowi składek lub instytucji obsługującej wpłaty składek 

zawiadomienie o nieprzekazaniu lub przekazaniu błędnego dokumentu, o którym mowa w 

ust. 10c, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9. 

10e. Dodatkową opłatę, o której mowa w ust. 10c, Zakład ustala, w drodze decyzji, w 

wysokości odsetek, określonych w ust. 10a, od kwoty nieprzekazanej w terminie składki 

na otwarte fundusze emerytalne, za okres od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w ust. 9 do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów wymienionych w 

ust. 10c. 

10f. Instytucje obsługujące wpłaty składek i płatnicy składek wpłacają dodatkową opłatę w 

najbliższym terminie opłacania składek po uprawomocnieniu się decyzji, o której mowa w 

ust. 10e. 

10g. Dodatkowa opłata nieopłacona w terminie, o którym mowa w ust. 10f, podlega 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10h. Odsetki określone w ust. 10b lub pobrana przez Zakład dodatkowa opłata, o której mowa 

w ust. 10c, są przekazywane na rachunek ubezpieczonego do otwartego funduszu 

emerytalnego. 

10i. Odsetek, o których mowa w ust. 10a, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekroczyłaby 2,00 zł, a dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 10c, nie wymierza się, 

jeżeli jej wysokość nie przekroczyłaby 2,00 zł. 

10j. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość odsetek, o których 

mowa w ust. 10a. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i 

ubezpieczenie zdrowotne. 

15. (uchylony). 

Art. 98. 
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1. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika: 

1)   (utracił moc), 

1a)  nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w 

przewidzianym przepisami terminie, 

2)   nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela 

w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, 

3)   udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, 

4)   nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków 

finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie, 

5)   nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 

6)   nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych 

raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, 

[6a)  nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie 

określonym w art. 41 ust. 7,] 

7)   nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2, 

podlega karze grzywny do 5.000 złotych. 

2. (utracił moc). 

3. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1 przy opłacaniu 

składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest obowiązany 

Zakład. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 grudnia 2000 r. o JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW 

ROLNO-SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 669) 

Art. 10. 

1. Artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą 

być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem 

przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych. 

1a. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych artykuły, o których mowa w 

ust. 1, mogą być za zgodą organu celnego: 

1)   składowane w miejscu i na warunkach określonych przez organ Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do czasu uzyskania wyników badań 

pobranych przez ten organ próbek, albo 



- 48 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym przez 

właściwy miejscowo organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych. 

2. W przypadku wydania przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych decyzji o zakazie wprowadzenia artykułu rolno-spożywczego do obrotu, o 

której mowa w art. 30 ust. 1, organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

<2a. Organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

przeprowadzający kontrolę graniczną jakości handlowej w portach morskich 

współpracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w szczególności informuje 

naczelnika urzędu celnego właściwego dla portu morskiego o terminie, w tym o 

godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Organ Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadza kontrolę graniczną jakości handlowej 

w portach morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których 

mowa w art. 20a ust. 2–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1404, z późn. zm.).> 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi wykaz 

artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1, oraz ich minimalne ilości 

podlegające kontroli jakości handlowej, kierując się znaczeniem tych artykułów dla rynku 

krajowego. 

 

 

 

U S T A W A   dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

Art. 400h. 

1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich 

funduszy należy odpowiednio: 

1)   ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

2)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów 

wojewódzkich funduszy w sprawach emisji obligacji własnych oraz zaciągania 

kredytów i pożyczek; 

3)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów 

wojewódzkich funduszy o udzielenie pożyczek i dotacji, których wartość jednostkowa 

przekracza: 

a)  w przypadku pożyczki lub dotacji z Narodowego Funduszu - równowartość 

odpowiednio kwoty 1.000.000 euro lub 500.000 euro, 

b)  w przypadku pożyczki lub dotacji z wojewódzkiego funduszu - 0,5% przychodów 

uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim; 
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4)   zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarządów 

wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych 

Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

5)   ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i 

pracowników Biura Narodowego Funduszu oraz członków zarządów wojewódzkich 

funduszy i pracowników biur wojewódzkich funduszy; 

6)   kontrola działalności Zarządu Narodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich 

funduszy; 

7)   składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, sprawozdań 

z działalności: 

a)  Narodowego Funduszu - ministrowi właściwemu do spraw środowiska, 

b)  wojewódzkich funduszy - właściwemu zarządowi województwa oraz ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska[.]<;> 

<8) ustalanie zasad i trybu udzielania poręczeń, w tym dopuszczalnej łącznej 

wysokości udzielanych poręczeń oraz dopuszczalnej wysokości poręczeń za 

zobowiązania podmiotu lub grupy podmiotów, oraz trybu i zasad pobierania 

opłat prowizyjnych od poręczeń.> 

1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu należy także: 

1)   przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii 

działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy; 

2)   uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i 

wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok 

objęty tą strategią; 

3)   uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Narodowego Funduszu, wynikającej ze 

wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 

30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strategią; 

4)  uchwalanie, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych, o 

których mowa w art. 14 ust. 1, i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych 

przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych 

programów Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; listy 

programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają 

uzgodnienia z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

5)   uchwalanie projektów rocznych planów finansowych; 

6)   uchwalanie planu finansowego w układzie zadaniowym; 

7)   ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i 

rozliczania dotacji; 

8)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli 

zobowiązanie z tego tytułu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro; 
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9)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w sprawach nabywania 

obligacji, obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz wnoszenia 

udziałów do spółek; 

10)  dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego. 

[3. Do ustalania wysokości i sposobu pobierania opłaty prowizyjnej z tytułu udzielania 

poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

przeznaczonych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

stosuje się odpowiednio przepisy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne.] 

4. Do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy także: 

1)   uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania wojewódzkich funduszy, wynikających ze 

wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z 

uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok 

objęty tymi strategiami; 

2)  uchwalanie planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego 

roku, na rok następny, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz strategii działania 

wojewódzkich funduszy i wojewódzkich programów ochrony środowiska; 

3)   zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć 

priorytetowych wojewódzkich funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego 

Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących 

z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po uzgodnieniu z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania 

przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego; 

4)   uchwalanie rocznych planów finansowych; 

5)   ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i 

rozliczania dotacji; 

<5a) zatwierdzanie wniosków zarządu wojewódzkiego funduszu o udzielenie 

poręczeń, jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekracza 0,5% przychodów 

uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim;> 

6)   dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego; 

7)   zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania 

lub zbywania nieruchomości. 

<5. Dopuszczalna łączna wysokość udzielanych poręczeń nie może być wyższa niż 60% 

wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego Funduszu albo wojewódzkiego 

funduszu. 

6. Dopuszczalna wysokość poręczeń za zobowiązania podmiotu lub grupy podmiotów 

nie może przekroczyć 20% wartości funduszu własnego odpowiednio Narodowego 

Funduszu albo wojewódzkiego funduszu.> 
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Art. 411. 

1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6, ze 

środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez: 

1)   udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej; 

2)   udzielanie dotacji, w tym: 

a)  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

b)  dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 

c)  dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 

d)  dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji[;]<,> 

<e) dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu 

przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)> 

3)   nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i 

samorządowej. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji. 

1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d, 

określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu. 

1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac 

likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość 

niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz. 

1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do 

Narodowego Funduszu. 

2. Przeznaczenie środków na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii 

ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - opinii 

ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania 

zadań i osiągnięcia planowanych efektów. 

3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele 

związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6, przez 
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podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki 

komunalnej. 

<3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat 

ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem 

jest leasing środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

podlegających amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska 

lub gospodarki wodnej.> 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków 

dewizowych. 

[5. Narodowy Fundusz może udzielać poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków 

przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych 

na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 8 

maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 

niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198); udzielając 

poręczenia Narodowy Fundusz pobiera opłatę prowizyjną.] 

<5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń: 

1) spłaty kredytów lub pożyczek, 

2) spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, 

3) zwrotu przyznanych środków  

– pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z 

zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń 

odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na 

wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli.> 

 <5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie. 

5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od 

poręczeń, uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania.> 

6. Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw środowiska, 

jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, 

zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez 

ministra właściwego do spraw środowiska gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości 

lub w części, z przyczyn określonych w tych umowach. 

6a. Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz 

nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem 

przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska. 

7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 

10.000.000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, 

elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące 

analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 
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technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania 

zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji. 

[8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek oraz 

przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.] 

<8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, 

poręczeń oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.> 

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z 

wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub 

wojewódzkie fundusze. 

[10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe 

bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na 

wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub 

częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych. 

10a. Dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, o których 

mowa w ust. 10, są realizowane przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze za 

pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów.] 

<10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki 

finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek 

lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do 

oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów 

bankowych, lub dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e. 

10a. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy o 

udostępnienie środków finansowych, o których mowa w ust. 10, z bankami 

wybranymi na podstawie określonych przez te fundusze procedur, zapewniających 

poszanowanie zasady przejrzystości i równego traktowania banków oraz zawarcie 

umowy z każdym bankiem spełniającym obiektywne, proporcjonalne i 

niedyskryminacyjne warunki określone w tych procedurach.> 

[10b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy, o których mowa 

w ust. 10a, z bankami: 

1)   których fundusze własne są nie niższe niż równowartość w złotych 5.000.000 euro 

przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy, a w przypadku 

banków spółdzielczych, nie niższe niż równowartość w złotych 1.000.000 euro 

przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy; 

2)   które prowadzą działalność na obszarze co najmniej 3 województw, z zastrzeżeniem 

ust. 10c. 
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10c. Warunku, o którym mowa w ust. 10b pkt 2, nie stosuje się do banków zrzeszających i 

banków spółdzielczych zrzeszonych z bankami zrzeszającymi na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach.] 

[10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10b i 10c, nie mają zastosowania przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy 

przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków na 

dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, o których 

mowa w ust. 10.] 

<10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10a, nie mają zastosowania przepisy o 

zamówieniach publicznych.  

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy 

przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze 

środków finansowych, o których mowa w ust. 10.> 

10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z 

przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i 

przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb 

geologii. 

11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z 

pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których 

środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach. 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782) 

Art. 6. 

1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: 

1)   polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: 

a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, 

b)  projektowaniu aktów normatywnych, 

c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, 

wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań; 

2)   podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: 

a)  statusie prawnym lub formie prawnej, 

b)  organizacji, 

c)  przedmiocie działalności i kompetencjach, 

d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, 

e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, 

f)  majątku, którym dysponują; 

3)   zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: 

a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 
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b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu 

terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w 

ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, 

c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, 

d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 

e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 

f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach 

udostępniania danych w nich zawartych, 

g)  naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym 

w przepisach odrębnych, 

h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w 

przepisach odrębnych; 

4)   danych publicznych, w tym: 

a)  treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: 

-  treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, 

-  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i 

opinie podmiotów ją przeprowadzających, 

<– treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów 

administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i 

Trybunału Stanu,> 

b)  stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez 

funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, 

c)  treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, 

d)  informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych; 

5)   majątku publicznym, w tym o: 

a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 

b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, 

c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i 

gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas 

chorych
(2)

, 

d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z 

zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego 

majątku i jego obciążeniach, 

e)  dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w 

lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek 

handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, 

f)  długu publicznym, 

g)  pomocy publicznej,  

h)  ciężarach publicznych. 

2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, 

utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w 
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rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do 

innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 18 września 2001 r. o PODPISIE ELEKTRONICZNYM (Dz. U. z 

2013 r. poz. 262) 

Art. 14. 

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydaje certyfikat na podstawie umowy. 

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 

1, jest obowiązany poinformować na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), w sposób jasny i 

powszechnie zrozumiały, o dokładnych warunkach użycia tego certyfikatu, w tym o 

sposobie rozpatrywania skarg i sporów, a w szczególności o istotnych jego warunkach 

obejmujących: 

1)   zakres i ograniczenia jego stosowania; 

2)   skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy 

tego certyfikatu; 

3)   informację o systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i ich 

znaczeniu. 

3. W przypadku wydawania certyfikatów niebędących certyfikatami kwalifikowanymi, 

informacja, o której mowa w ust. 2, powinna również zawierać wskazanie, że podpis 

elektroniczny weryfikowany przy pomocy tego certyfikatu nie wywołuje skutków 

prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu. 

4. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany udostępnić, na wniosek 

każdego, istotne elementy informacji, o której mowa w ust. 2. 

[5. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie 

zapoznania się z informacją, o której mowa w ust. 2, przed zawarciem umowy.] 

<5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, której przedmiotem 

jest wydawanie kwalifikowanego certyfikatu, kwalifikowany podmiot świadczący 

usługi certyfikacyjne jest obowiązany uzyskać potwierdzenie zapoznania się z 

informacją, o której mowa w ust. 2, w formie pisemnej lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).> 

6. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 2, może 

korzystać z notarialnego potwierdzenia tożsamości odbiorców usług certyfikacyjnych, 

jeżeli przewiduje to określona polityka certyfikacji. 

7. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowane certyfikaty, jest 

obowiązany stosować takie procedury ich wydawania, aby uzyskać od osoby ubiegającej 

się o certyfikat pisemną zgodę na stosowanie danych służących do weryfikacji jej podpisu 

elektronicznego, które są zawarte w wydanym certyfikacie. 
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Art. 16. 

[1. Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych powinna być sporządzona w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.] 

<1. Umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych zawiera się w formie pisemnej.> 

<1a. Umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych, której przedmiotem jest wydawanie 

kwalifikowanego certyfikatu, zawiera się w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.> 

[2. Nieważność umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych nie powoduje nieważności 

certyfikatu, jeżeli przy jego wydaniu zostały spełnione wymogi określone w art. 14 ust. 2 i 

5 oraz uzyskano zgodę, o której mowa w art. 14 ust. 7.] 

Art. 24. 

[1. Wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne 

dokonuje się na wniosek podmiotu, który zamierza świadczyć lub świadczy usługi 

certyfikacyjne.] 

<1. Wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne 

dokonuje się na wniosek podmiotu, który zamierza świadczyć lub świadczy usługi 

certyfikacyjne.> 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi 

certyfikacyjne powinien zawierać: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wnioskodawcy; 

2)   określenie polityki certyfikacji, zgodnie z którą mają być tworzone i stosowane 

kwalifikowane certyfikaty lub świadczone inne usługi związane z podpisem 

elektronicznym; 

3)   miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres wnioskodawcy; 

4)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie 

albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w 

Krajowym Rejestrze Sądowym; 

5)   imiona i nazwiska osób, o których mowa w art. 10 ust. 3, które podmiot ten zatrudnia 

lub zamierza zatrudnić; 

[6)   informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zaświadczenia o 

niekaralności osób, o których mowa w art. 10 ust. 3;] 

<6) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym oraz zaświadczenie 

albo oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 10 ust. 3;> 

7)   wskazanie technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania czynności w 

zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych; 

8)   określenie sposobu zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie 

mogłoby naruszać interes odbiorców usług certyfikacyjnych; 

9)   dokumenty przedstawiające sytuację majątkową oraz plan organizacyjny i finansowy 

działalności wnioskodawcy; 

10)  dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru 

kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 
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11)  dane służące do weryfikacji poświadczeń elektronicznych składanych przez podmiot 

w ramach świadczonych przez niego usług certyfikacyjnych; 

12)  numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy; 

13)  numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy. 

2a. [Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań.] <Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 

i 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.> Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 4, 9 i 13 nie stosuje się do wniosku składanego przez organ władzy 

publicznej lub Narodowy Bank Polski. 

4. W przypadku braków we wniosku, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa 

wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony na umotywowany wniosek 

wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu. 

6. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku. 

7. Za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów 

świadczących usługi certyfikacyjne pobiera się opłatę. Uiszczona opłata nie podlega 

zwrotowi. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór i szczegółowy zakres wniosku, uwzględniając możliwość elektronicznego 

przetwarzania danych zawartych w formularzach; 

2)   szczegółowy tryb tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego, w tym 

przez podmioty upoważnione na podstawie art. 23 ust. 4 lub 5, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia 

certyfikacyjnego; 

3)   wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru 

kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, uwzględniając 

uzasadnione koszty ponoszone w związku z postępowaniem rejestrowym i 

prowadzeniem rejestru. 

Art. 28. 

[1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany zawiadamiać 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zmiany stanu faktycznego lub prawnego, 

ministra właściwego do spraw gospodarki o każdej zmianie danych zawartych we 

wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2.] 

<1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany 

zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zmiany stanu 

faktycznego lub prawnego, ministra właściwego do spraw gospodarki o zmianie 

danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2.> 
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2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie ministra 

właściwego do spraw gospodarki o terminie zaprzestania świadczenia usług 

certyfikacyjnych, nie później jednak niż na 3 miesiące przed planowanym terminem 

zaprzestania tej działalności. 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 czerwca 2002 r. o MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, z 2013 r. 

poz. 775 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 295) 

Art. 10. 

1. Pozwolenie wydaje, odmawia wydania lub cofa wojewoda właściwy ze względu na 

siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pozwolenie dla: 

1)   przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  robót geologicznych, 

b)  wydobywania kopalin ze złóż, 

c)  podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 

składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

2)   przedsiębiorców wykonujących powierzone im roboty strzałowe w ruchu zakładu 

górniczego albo zakładu 

- wydaje, odmawia jego wydania lub je cofa dyrektor okręgowego urzędu górniczego. 

2a. (uchylony). 

3. Do dyrektora okręgowego urzędu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego 

rozdziału dotyczące wojewody. 

4. Przed wydaniem pozwolenia wojewoda zasięga opinii właściwego miejscowo komendanta 

wojewódzkiego Policji. 

<5. Jeżeli roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego albo zakładu będą wykonywane 

przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uzyskanie pozwolenia przez:  

1) przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 – wyłącza obowiązek uzyskania 

pozwolenia w zakresie tych samych materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 2 pkt 2; 

2) tego przedsiębiorcę – wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia w zakresie tych 

samych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez 

przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.> 
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U S T A W A    z dnia 30 sierpnia 2002 r. o SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (Dz. U. z 

2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) 

Art. 43a. 

1. Zasady postępowania organów celnych w przypadku stwierdzenia podczas kontroli celnej 

wyrobów, które mają być dopuszczone do obrotu, istnienia uzasadnionych okoliczności 

wskazujących, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, 

określają przepisy odrębne. 

2. Opinię w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych, szczegółowych lub innych 

wymagań na wniosek organów celnych wydają organy wyspecjalizowane właściwe ze 

względu na siedzibę organu celnego występującego z wnioskiem. 

3. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 2, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, organ wyspecjalizowany, który wydał opinię, a w przypadku opinii wydanych 

przez organ wyspecjalizowany, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2, okręgowy inspektor 

pracy, może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w przypadkach 

określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 

4. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

5. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

wyrobu, postępowanie, o którym mowa w ust. 3, umarza się. 

6. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia wyrobu. 

7. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

8. O działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanych wyrobów organy celne informują 

Prezesa UOKiK. 

[9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów, 

2)   tryb wydawania i postępowania z opinią wydaną przez organ wyspecjalizowany, 

3)   szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach 

towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie 

teleinformatycznym, 

4)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów wyspecjalizowanych w 

przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu 

- mając na uwadze konieczność zapobiegania przywozowi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wyrobów, które nie spełniają zasadniczych, szczegółowych lub innych 

wymagań lub stwarzają poważne zagrożenie.] 

<9a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a organami 

wyspecjalizowanymi mogą zostać określone w drodze porozumienia.> 

 

 

 

 



- 61 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2003 r. o WETERYNARYJNEJ KONTROLI 

GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 424) 

Art. 4. 

1. Każdą przesyłkę produktów lub przesyłkę zwierząt wprowadzaną z państw trzecich 

poddaje się weterynaryjnej kontroli granicznej. 

2. Przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt wprowadza się z państw trzecich przez 

graniczny posterunek kontroli, z uwzględnieniem przepisów prawa celnego oraz 

przepisów odrębnych. 

3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia 

roboczego, informuje, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli 

przejścia granicznego, przez które przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów ma zostać 

wprowadzona, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki 

produktów lub przesyłki zwierząt. 

<Art. 4a.  

Graniczny lekarz weterynarii przeprowadzający weterynaryjną kontrolę graniczną w 

portach morskich współpracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w 

szczególności informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla portu morskiego o 

terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Graniczny lekarz 

weterynarii przeprowadza weterynaryjną kontrolę graniczną w portach morskich w 

sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa w art. 20a ust. 2–5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. 

zm.).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 grudnia 2003 r. o OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWIE 

PRODUKTÓW (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) 

Art. 33. 

1. Zasady postępowania organów celnych w przypadku, gdy podczas kontroli celnej 

produktów, które mają być objęte dopuszczeniem do obrotu, organ stwierdzi, że istnieją 

uzasadnione okoliczności wskazujące, że produkt nie spełnia ogólnych lub szczegółowych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa, określają przepisy odrębne. 

2. Opinie w sprawie spełniania przez produkt ogólnych lub szczegółowych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa na wniosek organów celnych wydają organy, o których 

mowa w art. 16 ust. 1. 

2a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 2, że produkt stwarza poważne 

zagrożenie, organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1, może wszcząć postępowanie w 

sprawie zniszczenia produktu w przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 
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warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

2b. 
(51)

 Stroną postępowania w sprawie zniszczenia produktu jest importer. 

2c. 
(52)

 W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

produktu, postępowanie, o którym mowa w ust. 2a, umarza się. 

2d. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia produktu. 

2e. 
(54)

 Koszty przechowywania produktu w okresie trwania postępowania w sprawie 

zniszczenia produktu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

2f. 
(55)

 Do postępowania, o którym mowa w ust. 2a-2c, stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

3. O działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanych produktów organy celne 

informują organ nadzoru. 

[4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

  1)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu produktów, 

  2)   tryb wydawania opinii przez organy, o których mowa w art. 16 ust. 1, oraz sposób 

postępowania z taką opinią, 

  3)   szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach 

towarzyszących produktom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie 

teleinformatycznym, 

  4)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów, o których mowa w art. 

16 ust. 1, w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia produktu 

- mając na uwadze konieczność zapobiegania przywozowi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej produktów, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa lub stwarzają 

poważne zagrożenie.] 

<4a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a organami, o których 

mowa w art. 16 ust. 1, mogą zostać określone w drodze porozumienia.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 grudnia 2003 r. o OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 

822 i 907) 

Art. 15. 

1. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są wprowadzane lub przemieszczane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a są szczególnie podatne na porażenie przez 

organizmy kwarantannowe i stwarzają niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tych 

organizmów, powinny być zaopatrzone w: 

[1)   paszport roślin wydany przez: 

a)  wojewódzkiego inspektora albo 

b)  właściwy organ innego państwa członkowskiego, lub] 

<1) paszport roślin wydany przez: 

a) wojewódzkiego inspektora albo 
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b) właściwy organ innego państwa członkowskiego, albo 

c) podmiot upoważniony na podstawie art. 16 ust. 15, lub”> 

2)   świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu wydane przez: 

a)  wojewódzkiego inspektora albo 

b)  właściwy organ innego państwa członkowskiego, albo 

c)  właściwy organ państwa trzeciego, lub 

3)   inne dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach Unii Europejskiej lub 

umowach międzynarodowych, lub 

4)   inne dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach państw trzecich, jeżeli 

są do nich wyprowadzane. 

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przewożonych 

tranzytem między państwami trzecimi przez terytoria Wspólnoty, bez zmiany ich statusu 

celnego, jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. 

2a. W przypadku, gdy przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty nie spełniają wymagań, o których 

mowa w ust. 1, w art. 12 ust. 1 lub w art. 17 ust. 1, wojewódzki inspektor stosuje 

odpowiednio art. 8 ust. 1-4. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty 

lub sposoby oznakowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w które powinny być 

zaopatrzone wskazane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, mając na uwadze 

wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zaopatrywania roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów w odpowiednie dokumenty lub oznakowania. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, 

obowiązek zaopatrzenia określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy niekwarantannowe, w dokumenty, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mając na uwadze podatność roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów na porażenie przez organizmy niekwarantannowe i niebezpieczeństwo 

rozprzestrzeniania się tych organizmów. 

5. Przepisy ust. 1 nie dotyczą niewielkich ilości roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, jeżeli są one przeznaczone do użycia przez posiadacza lub odbiorcę na 

własne niezarobkowe potrzeby, oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

przemieszczanych na terenie powiatu przez podmioty określone na podstawie art. 13 ust. 

6. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

dopuszczalną ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w ust. 

5, mając na względzie możliwość rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych. 

7. Jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, szczególnie podatne na organizmy 

kwarantannowe, są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu 

wyprowadzenia do państwa trzeciego, wojewódzki inspektor wydaje świadectwo 

fitosanitarne, jeżeli takie świadectwo jest wymagane przez dane państwo trzecie lub przez 

państwo trzecie, przez które rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przemieszczane. 

8. (uchylony). 



- 64 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 16. 

1. Paszport roślin wydaje się, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są 

przemieszczane: 

1)   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów: 

a)  przeznaczonych do państw trzecich i zaopatrzonych w świadectwo fitosanitarne lub 

inne dokumenty potwierdzające ich wyprowadzanie do państwa trzeciego albo 

b)  sprowadzanych z państw trzecich, jeżeli nie została zakończona graniczna kontrola 

fitosanitarna; 

2)   z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innych państw członkowskich. 

[2. Paszport roślin wydaje, na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, 

wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, 

składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub 

miejsce zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej tych roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów pochodzących z państwa trzeciego. Paszport roślin wydaje się na 

formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora.] 

<2. Paszport roślin wydaje, na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru 

przedsiębiorców, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 

uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów lub miejsce zakończenia granicznej kontroli 

fitosanitarnej tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z 

państwa trzeciego, z zastrzeżeniem ust. 15.> 

3. Wniosek o wydanie paszportu roślin zawiera: 

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres; 

2)   numer wpisu do rejestru przedsiębiorców; 

3)   nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu; 

4)   ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

5)   ilość potrzebnych paszportów roślin; 

6)   oznaczenie strefy chronionej, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są 

przeznaczone do tej strefy; 

7)   numer poprzedniego producenta, w przypadku paszportu zastępczego; 

8)   nazwę państwa pochodzenia albo państwa wysyłającego. 

[4. Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli 

zastosowana ocena organoleptyczna, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub 

kontrola dokumentów potwierdziły, że są one wolne od organizmów kwarantannowych i 

spełniają wymagania specjalne, wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 2 i 3 oraz w przepisach o nasiennictwie w zakresie wytwarzania i 

oceny oraz obrotu materiałem siewnym.] 

<4. Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli 

zastosowana przez wojewódzkiego inspektora ocena organoleptyczna, badania 

makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola dokumentów potwierdziły, że są 

one wolne od organizmów kwarantannowych i spełniają wymagania specjalne, 
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wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 oraz w 

przepisach o nasiennictwie w zakresie wytwarzania i oceny oraz obrotu materiałem 

siewnym.> 

4a. Wojewódzki inspektor może wydać paszport roślin dla roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów niespełniających wymagań specjalnych, jeżeli zastosowana ocena 

organoleptyczna, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola 

dokumentów potwierdziły, że są one wolne od organizmów kwarantannowych oraz że nie 

istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tych organizmów. 

5. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, odmawia wydania paszportu roślin, jeżeli nie są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

6. Paszport roślin zawiera następujące informacje: 

1)   określenie "paszport roślin" oraz oznaczenie EC; 

2)   oznaczenie literowe państwa, w którym paszport roślin został wydany; 

3)   określenie organu wydającego paszport roślin, a w przypadku paszportu wydanego 

przez wojewódzkiego inspektora - napis "Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa"; 

4)   numer wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców; 

5)   numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub kolejny numer 

paszportu; 

6)   łacińską nazwę botaniczną rośliny lub nazwę produktu roślinnego wraz z łacińską 

nazwą botaniczną rośliny, z której został on wytworzony, lub nazwę przedmiotu; 

7)   ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla której został wydany 

paszport; 

8)   symbol "ZP" i oznaczenie strefy, w przypadku przeznaczenia roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów do strefy chronionej; 

9)   symbol "RP" w przypadku wydania paszportu zastępczego; 

10)  nazwę państwa pochodzenia lub państwa wysyłającego, jeżeli rośliny, produkty 

roślinne lub przedmioty pochodzą z państwa trzeciego. 

7. Informacje, jakie powinien zawierać paszport roślin, umieszcza się na: 

1)   etykiecie albo 

2)   etykiecie i dokumencie handlowym towarzyszącym roślinom, produktom roślinnym 

lub przedmiotom, albo 

3)   etykiecie i pisemnej informacji dołączonej do dokumentu handlowego 

towarzyszącego roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, na etykiecie umieszcza się informacje, o 

których mowa w ust. 6 pkt 1-5, a na dokumencie handlowym towarzyszącym roślinom, 

produktom roślinnym lub przedmiotom - wszystkie informacje wymienione w ust. 6. 

9. Etykieta powinna być przytwierdzona do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

albo ich opakowań, lub przewożących je środków transportu. 

<9a. Informacje, jakie powinien zawierać paszport roślin, które powinny zostać 

umieszczone na etykiecie, mogą zostać umieszczone bezpośrednio na opakowaniu 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów albo na etykiecie handlowej 
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towarzyszącej roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom, jeżeli taka forma 

paszportu roślin została określona w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.> 

10. Numer partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o którym mowa w ust. 6 pkt 

5, powinien umożliwić identyfikację pochodzenia i przemieszczania się tych roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów. 

[11. Informacje zawarte w paszporcie roślin powinny być w nim zamieszczone w sposób 

trwały, drukowanymi literami w języku polskim lub w języku innego państwa 

członkowskiego i nie mogą zawierać żadnych skreśleń i poprawek.] 

12. Wydawanie paszportu roślin przez wojewódzkiego inspektora podlega opłacie. 

[13. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory paszportów roślin dla niektórych roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, 

2)   sposoby zaopatrywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w paszport 

roślin 

- mając na względzie ujednolicenie wystawianych paszportów na terytorium Wspólnoty.] 

<13. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalne 

wymagania dotyczące formy, wymiarów i materiału, z jakiego powinny być 

wykonane paszporty roślin, oraz sposób ich wypełniania, uwzględniając zakres 

informacji, jakie powinny zawierać paszporty roślin, rodzaje roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, dla jakich wydaje się paszporty roślin, oraz 

ujednolicenie wystawianych paszportów roślin.> 

14. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

organizmy niekwarantannowe, od których powinny być wolne rośliny, produkty roślinne 

lub przedmioty, aby mogły być one zaopatrzone w paszport roślin, mając na względzie 

szkodliwość tych organizmów dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. 

[15. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, 

wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów przez podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców może upoważnić ten 

podmiot, na piśmie, do wypełniania w jego imieniu formularzy paszportów roślin.] 

<15. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, 

wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów przez podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców może upoważnić 

ten podmiot, w drodze decyzji, do wydawania w jego imieniu paszportów roślin dla 

tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.> 

<15a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, wydaje się na wniosek podmiotu, który: 

1) w dniu złożenia wniosku jest wpisany do rejestru przedsiębiorców od co 

najmniej roku; 

2) daje rękojmię zgodnego z przepisami ustawy wydawania paszportów roślin; 

3) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za naruszenie 

przepisów o ochronie roślin lub przepisów o nasiennictwie. 
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15b. Podmiot upoważniony do wydawania paszportów roślin, na podstawie ust. 15, jest 

obowiązany prowadzić dokumentację dotyczącą wydanych paszportów roślin, w 

postaci papierowej lub elektronicznej, w sposób umożliwiający wskazanie: 

1) numerów partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których zostały 

wydane paszporty roślin, lub numerów wydanych paszportów roślin; 

2) łacińskich nazw botanicznych roślin lub nazw produktów roślinnych wraz z 

łacińską nazwą botaniczną roślin, z których zostały one wytworzone, lub nazw 

przedmiotów, dla których zostały wydane paszporty roślin; 

3) ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których zostały wydane 

paszporty roślin. 

15c. Dokumentację, o której mowa w ust. 15b, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

15d. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, nie może być udzielone do wydawania: 

1) paszportów zastępczych, o którym mowa w art. 17 ust. 1; 

2) paszportów roślin dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które 

stwarzają szczególne zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów 

kwarantannowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 15f. 

15e. Wojewódzki inspektor odmawia, w drodze decyzji, wydania upoważnienia, o 

którym mowa w ust. 15: 

1) jeżeli podmiot nie spełnia wymagań określonych w ust. 15a lub 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 15d pkt 2. 

15f. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty, dla których paszporty roślin nie mogą być 

wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania na podstawie ust. 15, 

mając na uwadze stwarzane przez nie szczególne zagrożenie rozprzestrzenienia się 

organizmów kwarantannowych.> 

16. W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 15, wojewódzki inspektor określa: 

1)   okres, na który zostało ono udzielone; 

[2)   rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, dla których formularze paszportów roślin 

mogą być wypełniane przez upoważniony podmiot;] 

<2) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, dla których paszporty roślin mogą 

być wydawane przez upoważniony podmiot.> 

[3)   sposób wypełniania formularzy paszportów roślin przez upoważniony podmiot.] 

17. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad realizacją upoważnienia, o którym mowa w 

ust. 15; kontrola jest przeprowadzana zgodnie z art. 91-99 i art. 100 ust. 2. 

[18. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, może być w każdym czasie odwołane, jeżeli 

upoważniony podmiot wypełnia formularze paszportów roślin w sposób niezgodny z 

upoważnieniem wydanym przez wojewódzkiego inspektora.] 

<18. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, może być w każdym czasie cofnięte, w 

drodze decyzji, jeżeli upoważniony podmiot: 
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1) został wykreślony z rejestru przedsiębiorców; 

2) przestał spełniać wymagania określone w ust. 15a pkt 2, w szczególności w 

związku z wydawaniem paszportów roślin z naruszeniem przepisów o ochronie 

roślin; 

3) został ukarany za naruszenie przepisów o ochronie roślin lub przepisów o 

nasiennictwie.> 

<18a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, może być również w każdym czasie 

cofnięte lub określony w tym upoważnieniu zakres roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, dla których paszporty roślin mogą być wydawane przez upoważniony 

podmiot, może być w każdym czasie zmieniony, jeżeli te rośliny, produkty roślinne 

lub przedmioty zostały objęte przepisami wydanymi na podstawie ust. 15f. 

18b. Podmiot, któremu na podstawie ust. 18 cofnięto upoważnienie, o którym mowa w 

ust. 15, może ponownie ubiegać się o jego udzielenie nie wcześniej niż po upływie 2 

lat od dnia cofnięcia tego upoważnienia.> 

[19. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, zostało odwołane, podmiot zwraca 

nieodpłatnie niewykorzystane wypełnione i niewypełnione formularze paszportów roślin. 

20. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje podmiotowi, który nie zwrócił 

formularzy określonych w ust. 19, na jego koszt, zniszczenie tych formularzy. Zniszczenia 

formularzy paszportów roślin dokonuje się pod nadzorem wojewódzkiego inspektora.] 

[21. Ostateczny nabywca roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w 

ust. 1, przechowuje przez rok od dnia nabycia tych roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów paszporty roślin, w które były one zaopatrzone.] 

<21. Ostateczny nabywca roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których 

mowa w ust. 1, zajmujący się zawodowo lub zarobkowo uprawą roślin lub 

wytwarzaniem produktów roślinnych lub przedmiotów przechowuje przez rok od 

dnia nabycia tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów paszporty roślin, w 

które były one zaopatrzone.> 

Art. 21. 

[1. Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów , które przed wprowadzeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na 

podstawie art. 22 ust. 1, jest dozwolone przez wyznaczone punkty wwozu, którymi są: 

lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku transportu morskiego 

lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz przejście graniczne, przez 

które następuje przekroczenie lądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

innego rodzaju transportu. 

1a. 
(4)

 Organ celny nie może nadać roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom, które 

przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane 

granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1, procedury celnej 

umożliwiającej ich wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli te 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty nie są wprowadzane przez wyznaczone punkty 

wwozu. 
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1b. 
(5)

 Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do opakowań drewnianych, w których przewożone 

są towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli 

fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1, oraz do drewna używanego do unieruchamiania 

lub zabezpieczenia tych towarów.] 

<1. Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które przed wprowadzeniem 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli 

fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, jest dozwolone przez wyznaczone 

punkty wwozu, którymi są: lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port w 

przypadku transportu morskiego lub rzecznego, stacja w przypadku transportu 

kolejowego oraz przejście graniczne, przez które następuje przekroczenie lądowej 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu. 

1a. Organ celny, z zastrzeżeniem ust. 1b, nie może nadać roślinom, produktom 

roślinnym lub przedmiotom, które przed wprowadzeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej 

na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, procedury celnej umożliwiającej ich wprowadzenie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli te rośliny, produkty roślinne lub 

przedmioty, w przypadku ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio z państw trzecich, nie są wprowadzane przez wyznaczone punkty 

wwozu. 

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opakowań drewnianych, w których przewożone są 

towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które przed 

wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane 

granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, oraz do drewna 

używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów.> 

<1c. Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia na stronie internetowej 

administrowanej przez obsługujący go urząd wykaz roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów, które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz wykaz 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest 

zabronione, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 pkt 3 i 5, wraz z odpowiadającą im 

klasyfikacją towarów według kodów taryfy celnej.> 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz punktów wwozu, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w 

zakresie wymagań dla punktów wwozu. 

Art. 22. 

1. Wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty 

roślinne lub przedmioty są poddawane każdorazowo granicznej kontroli fitosanitarnej, 

jeżeli: 



- 70 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   istnieje obowiązek zaopatrzenia ich w świadectwo fitosanitarne lub inne wymagane 

dokumenty lub oznakowania lub 

2)   nie można ustalić ich tożsamości, lub 

3)   istnieje podejrzenie, że są porażone przez organizmy kwarantannowe lub organizmy 

szkodliwe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3, lub przez 

organizmy niekwarantannowe, i istnieje zagrożenie spowodowania strat 

gospodarczych wskutek wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się tych organizmów. 

1a. Jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wprowadzane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowią niewielkie zagrożenie fitosanitarne, kontrola, o której 

mowa w ust. 1, może być przeprowadzana w sposób wyrywkowy. 

1b. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są poddawane granicznej kontroli 

fitosanitarnej w sposób wyrywkowy, i częstotliwość przeprowadzania tej kontroli, mając 

na względzie zagrożenie fitosanitarne, jakie stanowią te rośliny, produkty roślinne lub 

przedmioty. 

[1c. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym 

ministra właściwego do spraw rolnictwa, ogłosi wykaz roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do 

określonych stref chronionych jest zabronione, z uwzględnieniem klasyfikacji towarów 

według kodów taryfy celnej.] 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić inne 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, co do których istnieje obowiązek granicznej 

kontroli fitosanitarnej, oraz zakres informacji, które powinny być przekazywane przy 

zgłaszaniu do tej kontroli, mając na uwadze zagrożenie fitosanitarne, jakie mogą stanowić 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty w związku z przenoszeniem przez nie 

organizmów szkodliwych. 

3. Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają również środki transportu oraz opakowania, w 

których są przewożone rośliny, produkty roślinne lub przedmioty podlegające tej kontroli. 

4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 

przemieszczane tranzytem między państwami: 

1)   członkowskimi przez terytorium państwa trzeciego, bez zmiany ich statusu celnego, 

2)   trzecimi przez terytorium Wspólnoty, bez zmiany ich statusu celnego 

- jeżeli nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. 

5. W razie konieczności przeładunku przemieszczanych tranzytem roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów ich posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o 

tym wojewódzkiego inspektora, na którego obszarze właściwości działania ma nastąpić 

przeładunek. 

Art. 23. 

 1. Podmiot wprowadzający rośliny, produkty roślinne lub przedmioty podlegające granicznej 

kontroli fitosanitarnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez określony punkt 

wwozu jest obowiązany do zgłoszenia ich do kontroli wojewódzkiemu inspektorowi 
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właściwemu dla tego punktu wwozu oraz do współdziałania w trakcie przeprowadzania 

tej kontroli. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb zgłaszania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do granicznej kontroli 

fitosanitarnej, mając na względzie ujednolicenie sposobu postępowania przy 

przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej na terytorium Wspólnoty. 

[3. Organy celne współpracują z organami przeprowadzającymi graniczną kontrolę 

fitosanitarną w zakresie tej kontroli, w szczególności informują wojewódzkiego inspektora 

właściwego dla punktu wwozu o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów podlegających 

granicznej kontroli fitosanitarnej.] 

<3. Organy celne współpracują z organami przeprowadzającymi graniczną kontrolę 

fitosanitarną w zakresie tej kontroli, w szczególności informują wojewódzkiego 

inspektora właściwego dla punktu wwozu albo ze względu na miejsce wprowadzania 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów podlegających granicznej kontroli 

fitosanitarnej o ich wprowadzeniu lub zamiarze ich wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<3a. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, dotyczącej 

wprowadzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 2 i 3, przez przejście graniczne niebędące punktem wwozu wojewódzki 

inspektor właściwy ze względu na miejsce ich wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną. Przepisy 

art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 6 stosuje się 

odpowiednio.  

3b. W przypadku przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej w portach 

morskich wojewódzki inspektor informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla 

portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. 

Wojewódzki inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną w portach 

morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa w art. 

20a ust. 2–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1404, z późn. zm.> 

4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają niewielkie ilości roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, jeżeli są przeznaczone do użycia przez posiadacza lub 

odbiorcę na własne niezarobkowe potrzeby lub do konsumpcji podczas transportu i jeżeli 

nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

dopuszczalne ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które nie podlegają 

granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na względzie możliwość rozprzestrzeniania się 

organizmów kwarantannowych wraz z tymi roślinami, produktami roślinnymi lub 

przedmiotami. 

Art. 24. 

1. Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kolejno: 
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1)   kontrolę dokumentów, w tym sprawdzenie, czy do roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów zostały dołączone wymagane dokumenty lub czy są one prawidłowo 

oznakowane, 

2)   kontrolę tożsamości, 

3)   kontrolę zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

- z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2. 

[2. Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się w punkcie wwozu, z zastrzeżeniem ust. 

3, 4, 6 i 9.] 

<2. Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się: 

1) w punkcie wwozu, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 6 i 9, albo 

2) w miejscu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów, niebędącym punktem wwozu, w 

przypadku: 

a) opakowań drewnianych, w których przewożone są towary inne niż rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej 

kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, lub drewna 

używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów lub 

b) gdy zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3.> 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne miejsca niż punkty 

wwozu, w których przeprowadza się kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności 

określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym wykaz roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów, wraz ze wskazaniem państw, w których 

rozpoczęto przeprowadzanie granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na względzie 

prawidłowe przeprowadzenie kontroli tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów i wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie. 

4. Kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów może być przeprowadzana w innych, niż miejsca określone w ust. 2 i 3, 

miejscach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, w szczególności w: 

1)   miejscach wskazanych przez odbiorcę przesyłki; 

2)   pomieszczeniach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. 

5. Główny Inspektor wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia miejsca, o którym mowa w ust. 

4, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po: 

1)   sprawdzeniu, czy miejsce to spełnia warunki zapewniające prawidłowe 

przeprowadzenie kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności oraz 

2)   otrzymaniu pozytywnej opinii organów celnych o możliwości zapewnienia dozoru 

celnego w tym miejscu. 

5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1)   wskazanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które mają być 

wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2)   wskazanie miejsca kontroli tożsamości lub zdrowotności; 

3)   wskazanie miejsc, w których rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą 

przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli tożsamości lub zdrowotności; 

4)   opis sposobu, w jaki przesyłki pochodzące z państw członkowskich, przesyłki 

porażone i prawdopodobnie porażone przez organizmy szkodliwe mają być izolowane. 

5b. Jeżeli przesyłka jest przeznaczona dla upoważnionego odbiorcy w rozumieniu przepisów 

art. 406 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego 

przepisy w celu wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) lub do miejsca kontroli objętego 

pozwoleniem na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, o której mowa w art. 497 

tego rozporządzenia, do wniosku dołącza się kopie właściwych pozwoleń wydanych przez 

organy celne. 

6. W przypadku zawarcia stosownej umowy między Komisją Europejską a państwem trzecim 

kontrola zdrowotności może odbywać się w tym kraju trzecim. 

7. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przeprowadza się po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora właściwego dla 

punktu wwozu albo organ innego państwa członkowskiego właściwy do spraw zdrowia 

roślin przeprowadzający kontrolę dokumentów. 

8. Wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu wyraża zgodę, o której mowa w ust. 7, 

jeżeli przesyłka lub partia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wraz z 

opakowaniem lub środkiem transportu spełniają wymagania w zakresie zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Wyrażając zgodę, wojewódzki inspektor 

określa miejsce lub państwo członkowskie, w którym zostanie dokonana kontrola 

tożsamości lub kontrola zdrowotności. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 

wyrażenia zgody na dokonywanie kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności w innych 

miejscach niż punkt wwozu, mając na uwadze ujednolicenie działań w zakresie tej 

kontroli. 

10. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przeprowadza wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania 

kontroli. 

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie 

powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną, 

mając na względzie wymagania organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia 

prawidłowej kontroli tożsamości i kontroli zdrowotności oraz wymagania dla 

pracowników przeprowadzających graniczną kontrolę fitosanitarną. 

12. Główny Inspektor może cofnąć decyzję, o której mowa w ust. 5, w przypadku gdy miejsce 

to przestało spełniać warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11. 

13. Graniczna kontrola fitosanitarna przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów może obejmować wyłącznie: 
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1)   kontrolę zdrowotności lub tożsamości, jeżeli kontrole te nie zostały przeprowadzone 

w punkcie wwozu na terytorium innego państwa członkowskiego; 

2)   kontrolę dokumentów lub tożsamości, jeżeli przesyłka lub partia przeznaczona jest dla 

odbiorcy w innym państwie członkowskim. 

Art. 79. 

Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin należą w 

szczególności następujące urzędowe działania: 

1)   kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz 

środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji 

tych organizmów; 

3)   wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych; 

4)   ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a 

także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się; 

[5)   wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad 

jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin;] 

<5) wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór 

nad podmiotami upoważnionymi do wydawania paszportów roślin, w tym w zakresie 

prawidłowości ich wydawania;> 

6)   kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów; 

7)   zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty 

roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu; 

8)   nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem 

organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych 

oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane; 

9)   prowadzenie rejestru przedsiębiorców; 

10)  (uchylony); 

11)  badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

12)  wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub 

przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 19 grudnia 2003 r. o ORGANIZACJI RYNKÓW OWOCÓW I 

WARZYW, RYNKU CHMIELU, RYNKU SUSZU PASZOWEGO ORAZ RYNKÓW LNU 

I KONOPI UPRAWIANYCH NA WŁÓKNO (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 

r. poz. 243 i 1258) 

Art. 4. 

 1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, zawiera: 
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1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 

2)   nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie; 

3)   informacje o liczbie członków oraz wartości produktów wytworzonych przez 

członków grupy producentów i sprzedanych w okresie odniesienia wskazanym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2. 

2. Do wniosku dołącza się: 

[1)   dokument urzędowy potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą prawną, oraz 

wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;] 

<1) informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym;> 

2)   statut albo umowę grupy producentów; 

3)   dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

4)   plan dochodzenia do uznania pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwego ze względu na siedzibę grupy 

producentów. 

Art. 5. 

1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do: 

1)   końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do 

uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do 

uznania i zmian zakresu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy; 

2)   3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie 

dochodzenia do uznania - w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego 

planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 

2)   określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z 

uzasadnieniem. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania; 

2)   pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów, dotyczącą proponowanych 

zmian w planie dochodzenia do uznania; 

[3)   dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy.] 

<3) informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.> 

 

Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 

2)   wykaz organizacji producentów tworzących zrzeszenie; 

3)   nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o uznanie; 
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4)   informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz wartości produktów 

wytworzonych przez członków organizacji producentów i sprzedanych w okresie 

odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   statut albo umowę organizacji producentów; 

2)   umowę o utworzeniu zrzeszenia organizacji producentów określającą przedmiot i 

zakres jego działania; 

3)   kopię decyzji o uznaniu organizacji producentów tworzących zrzeszenie; 

[4)   dokument urzędowy potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą prawną, oraz 

wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.] 

<4) informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.> 

Art. 9. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji, właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy 

producentów, organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, wydaje 

decyzje w sprawach: 

1)   zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów: 

a)  programu operacyjnego albo jego zmiany, 

b)  corocznie: 

–  wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania 

zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany, 

–  wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo 

jej zmiany; 

2)   zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji 

producentów; 

3)   przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na: 

a)  pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem 

działalności administracyjnej, 

b)  pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym 

planie dochodzenia do uznania; 

4)   przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów pomocy 

finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego; 

5)   (uchylony); 

6)   corocznego rozliczania środków finansowych, o których mowa w pkt 4; 

6a)  (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji; 

11)  wymierzania, na wniosek Prezesa Agencji, kar pieniężnych jednostkom 

organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i 

b; 
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12)  wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie 

operacyjnym lub kwalifikowanego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie 

dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia; 

13)  
(22)

 wyłączenia grupy producentów, organizacji producentów lub zrzeszenia 

organizacji producentów ze wsparcia w ramach odpowiednio planu dochodzenia do 

uznania lub programu operacyjnego w kolejnym roku. 

1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, określa się również obniżki pomocy, 

jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej. 

1b. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na 

siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na 

wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap 

pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa 

w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011. 

1c. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być wypłacana w częściach. 

1d. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy 

pomoc ta jest wypłacana w częściach, składa się: 

a)  do dnia 30 kwietnia - za pierwszy kwartał roku, 

b)  do dnia 31 lipca - za drugi kwartał roku, 

c)  do dnia 31 października - za trzeci kwartał roku. 

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji: 

1)  opiniuje grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie plan dochodzenia do 

uznania oraz jego zmiany w zakresie dokładności informacji podanych w tym planie, 

jego spójności handlowej , jakości technicznej i rzetelności szacunków w nim 

zawartych, harmonogramu wdrożenia tego planu, zasadności czasu jego trwania, 

kwalifikowalności zaproponowanych w nim inwestycji i zasadności wydatków z nimi 

związanych oraz okresu członkostwa producenta w grupie producentów - w terminie 

45 dni od dnia złożenia tego planu lub jego zmiany, a w przypadku zmiany wstępnie 

zatwierdzonego planu, o której mowa w art. 3a ust. 3 pkt 2 - w terminie 14 dni od dnia 

złożenia tego planu; 

2)   monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów strategii krajowej w 

programach operacyjnych. 

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, nie wstrzymuje ich wykonania. 

4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, 

stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, zawierają: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 

2)   numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności; 

3)   w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3: 

a)  numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe, 

b)  kwotę wnioskowanej pomocy finansowej albo kwotę wnioskowanej rekompensaty; 
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4)   w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4: 

a)  numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego, 

b)  kwotę wnioskowanej pomocy finansowej; 

5)   (uchylony). 

6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, dołącza się: 

[1)   dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy;] 

<1) informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym;> 

2)   kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-4. 

7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, składa się na 

formularzach opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji i udostępnionych na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji. 

7a. Decyzje, o których mowa w ust. 1: 

1)   pkt 3, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

2)   pkt 4, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

3)   (uchylony); 

4)   pkt 6, są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o rozliczenie 

roczne środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 

5)   (uchylony). 

8. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzi środki funduszu 

operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

9. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą rachunkowość w 

sposób umożliwiający identyfikację każdego pojedynczego wydatku i przychodu 

związanego z funduszem operacyjnym w ramach poszczególnych działań określonych w 

programie operacyjnym. 

10. Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5% do 25% 

kwalifikowanych kosztów inwestycji. 

11. W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw ze wstępnie uznanej grupy lub 

organizacji producentów i przystąpienia do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji 

producentów wartość produktów sprzedanych przez tę grupę lub organizację producentów 

określa się zgodnie z rzeczywistą, udokumentowaną ilością produktów sprzedanych, 

pochodzących od tego producenta. 

12. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej 

niż o 20%, bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzenia, jeżeli: 

1)   nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania; 

2)   nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego. 

 

Art. 12. 

 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji: 

1)   wydaje decyzje w sprawie: 
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a)  uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną uprawnioną do 

dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń 

nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw, 

b)  wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych jako 

uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie 

owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

c)  cofnięcia uznania i uprawnienia, o których mowa w lit. a i b, 

d)  zezwolenia uznanym organizacjom producentów i ich zrzeszeniom na 

rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży; 

2)   (uchylony); 

2a)  (uchylony); 

3)   przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o: 

a)  organizacjach charytatywnych uprawnionych do dystrybucji otrzymanych od 

organizacji producentów i ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 

sprzedaży, 

b)  innych jednostkach organizacyjnych lub osobach fizycznych uprawnionych do 

otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i 

warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

c)  ilości i sposobie zagospodarowania poszczególnych gatunków owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży - na podstawie informacji otrzymanych od 

organizacji producentów lub ich zrzeszeń oraz decyzji, o których mowa w pkt 1 lit. 

d, na koniec każdego roku handlowego, 

d)  owocach i warzywach nieprzeznaczonych do sprzedaży, wskazane przez tego 

ministra; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   przeprowadza kontrole w zakresie: 

a)  spełnienia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 

1 lit. a i b, warunków uznania, 

b)  sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia oraz 

jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, 

owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. 

2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej albo imię i nazwisko oraz 

adres i miejsce zamieszkania osoby fizycznej; 

2)   liczbę zwierząt, dla których jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione 

do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na paszę; 

3)   liczbę osób, którym jednostki organizacyjne uznane za organizacje charytatywne 

uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń 

bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały 

na cele konsumpcyjne. 



- 80 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Do wniosku dołącza się: 

[1)   dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy;] 

<1) dokumenty wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania 

wnioskodawcy;> 

2)   statut albo umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej; 

3)   zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na 

przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej; 

4)   zobowiązanie do: 

a)  przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw 

do sprzedaży, 

b)  prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej 

rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i 

warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

c)  przekazywania Prezesowi Agencji świadectwa przejęcia owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

d)  (uchylona). 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw rynków rolnych. 

5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b. 

6. Rejestr jest jawny i zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko oraz 

miejsce zamieszkania osoby fizycznej; 

2)   nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania jednostki organizacyjnej. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. (uchylony). 

Art. 17. 

1. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego 

Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd 

obsługujący Głównego Inspektora, informacje o: 

1)   rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami 

objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia 

tej działalności; 

2)   wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, 

wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca 

pierwszego kwartału roku następnego. 
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres 

działalności. 

[3. Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 

1 pkt 1, dołącza aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.] 

<3. Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, dołącza informację o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w 

przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – informację o 

numerze identyfikacji podatkowej NIP.> 

4. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w 

ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. 

5. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu 

prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej 

zaprzestania. 

6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Głównemu 

Inspektorowi w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. 

 

U S T A W A    z dnia 11 marca 2004 r. o PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

Art. 33a. 

1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o 

której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 

października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 

19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 

307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może 

rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej 

składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych 

towarów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem: 

1)   przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik 

dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed dokonaniem importu: 

a)  zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w 

każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych 

zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w 

kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za 

okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość, 

b)  potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego; 

2)   (uchylony). 
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2a. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej 

samej treści. 

2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, 

jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty. 

4. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz 

naczelnika urzędu skarbowego o: 

1)   zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem 

okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie; 

2)   rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem 

okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. 

5. W przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. 

b lub c rozporządzenia wymienionego w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela 

pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy ust. 2-

4 stosuje się odpowiednio. 

6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów 

potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w 

deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

podatkowy z tytułu importu towarów. 

7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił 

dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na 

zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu 

towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do 

zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że 

obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na 

przedstawicielu pośrednim. 

9. W przypadku gdy organ celny pobrał kwotę podatku, o której mowa w ust. 7, a podatnik 

rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do dokonania 

korekty kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym kwota 

tego podatku została pobrana. 

10. Podatnik, który nie przestrzega terminu, o którym mowa w ust. 6, może w drodze decyzji 

naczelnika urzędu skarbowego utracić na okres 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku 

na zasadach określonych w ust. 1, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego 

po miesiącu, w którym doręczono podatnikowi decyzję. 
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11. Decyzji, o której mowa w ust. 10, nie wydaje się, jeżeli nieprzestrzeganie terminu, o 

którym mowa w ust. 6, w tym częstotliwość tego nieprzestrzegania, można uznać za 

nieistotne w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, które podatnik rozlicza 

zgodnie z ust. 1, pod warunkiem że uchybienie to było spowodowane okolicznościami 

niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. 

<12. Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status 

upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) w rozumieniu art. 5a 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 

ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny: 

1) działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub 

2) w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela 

bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych 

– może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji 

podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

importu tych towarów. Przepisy ust. 2–4, 6, 7 oraz 9–11 stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 96. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej 

czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie 

rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne 

może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy 

zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów 

rolnych. 

3. 
(190)

 Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku 

na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą 

złożyć zgłoszenie rejestracyjne. 

3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela 

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1. 

[4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako 

"podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako 

"podatnika VAT zwolnionego".] 

<4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT 

czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika 

VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.> 

5. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży 

opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, 

obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w 

przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji 

tego zgłoszenia, w terminach: 
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1)   przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione 

od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na 

podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży; 

2)   przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 

113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa; 

3)   przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego 

zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4)   przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku 

rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej 

czynności. 

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności 

podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności 

naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu 

skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

7. Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca 

prawny. 

8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie 

zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu 

podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT 

bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności 

sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych 

udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego 

pełnomocnikiem. 

10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż 

została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że 

będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, 

pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. 

11.  (uchylony). 

12. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest 

obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje 

wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. 

13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, 

czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. 

Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes 

prawny w złożeniu wniosku. 
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14. Na wniosek podatnika świadczącego usługi międzynarodowego przewozu drogowego, 

polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadającego siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z 

którego świadczy te usługi, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo 

zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wydania kopii potwierdzenia 

zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego w liczbie wskazanej we 

wniosku. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 

oraz z 2014 r. poz. 768) 

[Art. 10. 

Świadectwa pochodzenia towarów wywożonych z terytorium kraju są wystawiane przez 

organy celne na pisemny wniosek eksportera lub nadawcy towaru, chyba że umowy 

międzynarodowe stanowią inaczej.] 

<Art. 10. 

1. Na pisemny wniosek eksportera lub nadawcy towaru świadectwa pochodzenia 

towarów wywożonych z terytorium kraju są wystawiane przez organy celne, chyba że 

umowy międzynarodowe stanowią inaczej.  

2. Uniwersalne świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 48 rozporządzenia 

Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu 

wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), towarów wywożonych z 

terytorium kraju mogą być wystawiane również przez inne podmioty upoważnione na 

podstawie odrębnych ustaw.> 

Art. 52. 

 1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest osoba 

wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako 

zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, zwanego dalej 

"wykazem". 

2. Do wykazu wpisuje się osobę, która: 

1)   ma siedzibę we Wspólnocie; 

2)   prowadzi na terytorium kraju działalność: 

a)  bankową albo 

b)  ubezpieczeniową; 
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3)   posiada uprawnienie do udzielania gwarancji; 

4)   daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań wobec organów 

celnych. 

3. Wykaz prowadzi i dokonuje w nim odpowiednich wpisów minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. 

4. Wpis do wykazu gwarantów następuje na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, 

złożony do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu od 

Komisji Nadzoru Finansowego informacji: 

1)   potwierdzającej spełnianie przez tę osobę: 

a)  warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 

b)  wymogów kapitałowych określonych przepisami prawa; 

2)   o toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec tej 

osoby. 

[5. W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529), oraz zakładu 

ubezpieczeń, który wykonuje działalność na podstawie przepisów rozdziału 7 ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z 

późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji od właściwego organu nadzoru państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.] 

<5. W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), 

oraz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność na podstawie przepisów 

działu II rozdziału 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje 

informację, o której mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od 

właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej.> 

6. Wykaz składa się z dwóch części, w których wpisuje się: 

1)   w części I - banki i instytucje kredytowe; 

2)   w części II - zakłady ubezpieczeń. 

7. Wpis do wykazu zawiera nazwę osoby oraz adres jej siedziby. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzje o wpisie do wykazu, 

odmowie dokonania wpisu oraz skreśleniu z wykazu. Decyzje są przekazywane do 

wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego. 

9. Komisja Nadzoru Finansowego jest zobowiązana niezwłocznie powiadamiać ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach: 

1)   dotyczących informacji, o których mowa w ust. 4; 

2)   danych, o których mowa w ust. 7. 

10. Z wykazu skreśla się osobę, jeżeli: 

1)   nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2; 

2)   nie wywiązuje się z zobowiązań wobec organów celnych; 

3)   złożyła wniosek o skreślenie z wykazu; 
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4)   uległa likwidacji. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów komunikat o dokonaniu wpisu do wykazu, a także o zmianie wpisu lub 

skreśleniu osoby z wykazu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I 

ELEKTRONICZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322) 

[Art. 60. 

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania, 

kopię statutu i odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.] 

<Art. 60. 

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązana złożyć 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia 

zarejestrowania, kopię statutu i informację o numerze organizacji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I 

ŻYWIENIA (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) 

Art. 80. 

1. Graniczne kontrole sanitarne są przeprowadzane, z uwzględnieniem wymagań określonych 

w art. 16 rozporządzenia nr 882/2004: 

  1)   przez państwowych granicznych inspektorów sanitarnych - na przejściach 

granicznych określonych na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1; 

  2)   przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych lub państwowych 

granicznych inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na miejsce 

przeznaczenia towarów, siedzibę importera albo odbiorcy towarów, zgodnie z danymi 

wskazanymi we wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej lub określonych w 

dokumentach przewozowych towarzyszących towarom, a także w innych właściwych 

miejscach, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004. 

<1a. Państwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadzający graniczną kontrolę 

sanitarną w portach morskich współpracuje z organami celnymi w zakresie tej 

kontroli, w szczególności informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla portu 

morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Państwowy 

graniczny inspektor sanitarny przeprowadza graniczną kontrolę sanitarną w 

portach morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa 



- 88 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

w art. 20a ust. 2–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1404, z późn. zm.).> 

2. W przypadku podejrzenia niezgodności z wymaganiami zdrowotnymi, albo gdy istnieją 

wątpliwości odnośnie identyfikacji towaru, o których mowa w art. 18 rozporządzenia nr 

882/2004, są przeprowadzane kontrole bezpośrednie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 września 2006 r. o PRZEJRZYSTOŚCI STOSUNKÓW 

FINANSOWYCH POMIĘDZY ORGANAMI PUBLICZNYMI A PRZEDSIĘBIORCAMI 

PUBLICZNYMI ORAZ O PRZEJRZYSTOŚCI FINANSOWEJ NIEKTÓRYCH 

PRZEDSIĘBIORCÓW (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) 

Art. 4. 

 1. Przedsiębiorca publiczny, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego, przekazuje właściwemu organowi nadzorującemu dokumenty i materiały 

dotyczące przysporzeń ze środków publicznych i ich wykorzystania oraz powiązań 

organizacyjnych i finansowych z organami publicznymi wraz z informacją zawierającą 

szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorcy, opis tych powiązań, a także zestawienie oraz 

opis tych przysporzeń i sposobu ich wykorzystania. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres dokumentów i 

materiałów oraz informacji, o których mowa w ust. 1, a także wzór formularza informacji, 

uwzględniając konieczność zapewnienia zachowania przejrzystości stosunków 

finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcą publicznym oraz 

zróżnicowanie przedsiębiorców publicznych zobowiązanych do ich przekazywania. 

3. Przedsiębiorca przekazuje właściwemu organowi nadzorującemu - na jego żądanie, w 

zakresie i terminie określonym w żądaniu - dokumenty i informacje, pozwalające na 

ustalenie, czy dany przedsiębiorca spełnia przesłanki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 

i 9, art. 7 oraz art. 17. 

4. Przedsiębiorca publiczny przekazuje właściwemu organowi nadzorującemu - na jego 

żądanie, w zakresie i terminie określonym w żądaniu - dodatkowo dokumenty, materiały i 

informacje, jeżeli dokumenty, materiały i informacja, przekazane na podstawie ust. 1, są 

niekompletne lub niewystarczające do dokonania weryfikacji i oceny wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, lub do udzielenia odpowiedzi, o której mowa 

w art. 18 ust. 1. 

<5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 4, nie dotyczą przedsiębiorców publicznych, 

którzy nie uzyskali przysporzenia ze środków publicznych w ostatnim roku 

obrotowym i nie wykorzystywali w ostatnim roku obrotowym przysporzeń ze 

środków publicznych uzyskanych w latach poprzednich, jeżeli nie są 

przedsiębiorcami, o których mowa w art. 17. 

6. Przedsiębiorca publiczny w przypadkach, o których mowa w ust. 5, składa 

właściwemu organowi nadzorującemu, w terminie określonym w ust. 1, 
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oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

o nieuzyskaniu i niewykorzystywaniu przysporzeń określonych w ust. 5. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Przedsiębiorca publiczny, o którym mowa w ust. 5, przekazuje właściwemu organowi 

nadzorującemu – na jego żądanie, w zakresie i terminie określonych w żądaniu – 

dokumenty, materiały i informacje, o których mowa w ust. 1. Przepisy ust. 4 i art. 6 

stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 grudnia 2008 r. o PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752) 

Art. 3. 

[1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się 

klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z 

rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 

taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 

07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 

382, z późn. zm.).] 

<1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także 

do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację 

w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z 

rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. 

Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).> 

2. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą 

wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej 

ustawie. 

Art. 7b. 

[1. Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 

Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), ma odpowiednio zastosowanie w obrocie wyrobami 

akcyzowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 

ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
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ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).] 

<1. Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 

Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), ma odpowiednio zastosowanie 

w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju 

oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 

2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 

z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, 

str. 3, z późn. zm.).> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wiążącej informacji taryfowej wydanej na 

podstawie zmiany w Nomenklaturze Scalonej, która nie została określona w niniejszej 

ustawie. 

<Dział Ia  

Wiążąca informacja akcyzowa  

Art. 7d. 

1. WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo 

samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub 

oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:  

1) klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo 

2) rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu 

szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu 

akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania 

znakami akcyzy tych wyrobów. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu 

klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest 

wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, 

organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych 

wyrobów. 

3. WIA wiąże organy podatkowe jedynie wobec podmiotu, na rzecz którego została 

wydana, i tylko w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, 

wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po 

dniu, w którym została wydana. 

Art. 7e. 

1. WIA jest wydawana na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrób akcyzowy albo jeden 

samochód osobowy. 



- 91 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Wniosek o wydanie WIA powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub 

siedziby; 

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został 

ustanowiony; 

3) szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający 

na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z 

Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego;  

4) opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych 

dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego 

klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.  

3. Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów 

akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, 

schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne 

dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji 

wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu 

akcyzowego. 

4. Jeżeli wniosek o wydanie WIA nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, 

organ podatkowy wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że 

nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.  

5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia wydaje się 

postanowienie, na które służy zażalenie. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku o wydanie WIA, mając na uwadze zakres danych określonych w ust. 2 

oraz ujednolicenie przekazywanych wniosków.  

Art. 7f. 

1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych 

badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku 

gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub 

analizy. 

2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być 

wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także 

przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub 

międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego 

rodzaju badań lub analiz. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane przez 

laboratoria celne stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy, o 
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których mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie 

organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez 

rozpatrzenia.  

5. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane przez organ 

podatkowy w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.  

6. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom 

poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy badania 

lub analizy są przeprowadzane przez laboratoria celne kwota opłaty, o której mowa w 

ust. 1, powinna odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 oraz z 2014 r. poz. 768), jeżeli stawki te zostały 

określone w tych przepisach. 

7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa w ust. 

1, jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na podstawie 

ust. 5, a także w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej 

następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania w 

sprawie WIA.  

Art. 7g. 

Organ podatkowy wydaje WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIA. Do tego terminu nie wlicza się 

terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa. 

Art. 7h. 

1. WIA traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie 

akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w 

wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. 

2. Podmiot, na rzecz którego wydano WIA, która traci ważność zgodnie z ust. 1, może ją 

stosować nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy od daty utraty ważności, pod 

warunkiem że dotyczy ona wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, będącego 

przedmiotem działalności gospodarczej posiadacza WIA. 

Art. 7i. 

Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wydanie 

WIA: 

1) nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego; 

2) o której mowa w art. 7d ust. 1 pkt 1, dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu 

osobowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada 

obowiązującą wiążącą informację taryfową, o której mowa w art. 7b ust. 1, i nie 

zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7b ust. 2; 
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3) dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz 

którego ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

Art. 7j. 

Organ podatkowy w celu wykonywania zadań w zakresie wydawania WIA może 

przetwarzać dane zawarte we wniosku o wydanie WIA, z zachowaniem przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. 

Art. 7k. 

WIA wraz z wnioskiem o jej wydanie, po usunięciu danych identyfikujących 

wnioskodawcę i inne podmioty wskazane w treści wniosku o wydanie WIA oraz danych 

objętych tajemnicą przedsiębiorcy, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej 

organu podatkowego właściwego w zakresie WIA. 

Art. 7l. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale do postępowania w sprawach o 

wydanie WIA stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziałów 7a i 9 i przepisy 

działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

 

Art. 14. 

 1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i 

dyrektor izby celnej. 

<1a. Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby celnej.> 

2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów 

celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze 

względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 4-5b i 7-10. 

4. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne 

podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej 

dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem ust. 5, 

ustala się dla: 

1)   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze 

względu na adres ich siedziby; 

2)   osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. 

5. W sytuacjach: 

1)   ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych 

norm zużycia wyrobów akcyzowych, 

2)   przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, 

3)   powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, 
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4)   (uchylony) 

- właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są czynności, o których 

mowa w pkt 1-3. 

5a. Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach odnotowania obciążenia lub 

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miejsce 

dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego 

odnotowania. 

5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe wygasa na skutek jego zapłaty, organem 

właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest 

naczelnik urzędu celnego, któremu podatnik składa deklarację podatkową. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na wniosek właściwego naczelnika urzędu celnego 

lub właściwego dyrektora izby celnej, określone we wniosku czynności: sprawdzające, 

kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik 

urzędu celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są 

wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub występują stany 

faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą. 

7. W przypadku importu lub wysłania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobów akcyzowych z miejsca importu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6, organami 

podatkowymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, 

właściwi, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty 

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego. 

8. W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z 

wyjątkiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu 

celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób. 

9. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 

ust. 4 i 8 oraz w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u 

których dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy. 

10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3-5 i 7-9, właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby 

Celnej w Warszawie. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są 

właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny 

zasięg ich działania, z uwzględnieniem liczby podatników prowadzących działalność na 

danym obszarze. 

<12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze 

rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia 

spraw, o których mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby celnej właściwego do 
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prowadzenia tych spraw jako organ odwoławczy, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań oraz zapewnienia jednolitości postępowania.> 

Art. 32. 

1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 

1)   używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo 

typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do 

silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników 

lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o 

których mowa w ust. 5-13; 

2)   używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w 

ust. 5-13; 

3)   używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 

12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione 

warunki, o których mowa w ust. 5-13; 

4)   używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne o kodzie 

CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, 

o których mowa w ust. 5-13; 

5)   używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła i 

energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 

2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o 

których mowa w ust. 5-13. 

1a. Zwalnia się od akcyzy olej opałowy, inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1, 

wykorzystywany do prowadzenia prób zdawczych u producentów silników dla morskich 

jednostek pływających, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 4 lub 7, jeżeli są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych 

rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku 

lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na 

podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż 

gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo 

świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. 

3. Zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w 

przypadku ich: 

1)   dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego 

lub 

2)   dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu 

pośredniczącego, lub 

3)   dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub 

4)   nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 
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wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako 

podmiot zużywający, lub 

5)   nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu 

zużywającego, lub 

6)   importu przez podmiot pośredniczący, lub 

7)   importu przez podmiot zużywający, lub 

8)   zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot 

zużywający, lub 

9)   zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. 

4. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również: 

1)   wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - wyłącznie 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione warunki, o 

których mowa w ust. 5-13; 

2)   alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do 

skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy 

z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 

tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) i wykorzystywany do produkcji 

produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi - wyłącznie w przypadkach, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 8, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 

5-13; w przypadku podmiotu zużywającego zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości 

nieprzekraczających dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 

pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b; 

3)   napoje alkoholowe używane: 

a)  do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00, 

b)  do produkcji produktów leczniczych, o których mowa w art. 30 ust. 9 pkt 4, 

c)  do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, o których 

mowa w art. 30 ust. 9 pkt 5, 

d)  bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych - rozlewanych lub innych, 

lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów 

spożywczych - rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku 

zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 

litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów 

czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla 

wszystkich innych wyrobów 

- wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 8, jeżeli spełnione są 

warunki, o których mowa w ust. 5-13; w przypadku podmiotu zużywającego 

zwolnienie od akcyzy dotyczy ilości nieprzekraczających dopuszczalnych norm 

zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b. 
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5. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie 

jest również: 

1)   objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem 

akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie 

stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa 

celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, 

podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków 

zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, 

odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie 

dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8; 

2)   dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy 

wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy"; 

3)   prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot 

prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz 

podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z 

wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych 

pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. 

6. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez 

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność 

gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, 

pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 

ust. 3. 

[7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w postaci 

papierowej lub elektronicznej.> 

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające 

ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od 

akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a 

także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach 

dostawy. 



- 98 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

10. Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy 

dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i 

znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa 

Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się 

odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy. 

11. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy. 

12. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest 

obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu 

stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości. 

13. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany 

odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia 

okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub 

gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z 

danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego 

tożsamość. 

14. W przypadku zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 

przeznaczenie przez: 

1)   podmiot zużywający do podmiotu pośredniczącego, 

2)   podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do składu podatkowego 

- przemieszczanie tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy. 

Art. 41. 

1. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest: 

1)   zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; 

2)   złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. 

2. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej do 

podmiotu nieprowadzącego składu podatkowego, warunkiem zastosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy jest upoważnienie wydane przez właściwe władze podatkowe 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej do odbioru przez nabywcę wyrobów 

akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku podmiotów 

objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 - zastosowanie świadectwa 

zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 

1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 

11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297). 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, warunkiem 
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zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zastosowanie świadectwa 

zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 

1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego. Przepis ust. 1 stosuje 

się odpowiednio. 

4. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy 

przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych 

wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy 

wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy 

jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych 

zamiast e-AD. 

5. Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku 

dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy 

ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego: 

1)   raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub 

2)   raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu 

- w części objętej potwierdzeniem. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania wobec wyrobów akcyzowych 

oznaczonych znakami akcyzy przemieszczanych: 

1)   w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; 

2)   w celu dokonania eksportu; 

3)   między składami podatkowymi na terytorium kraju, z wyjątkiem składów 

podatkowych tego samego podmiotu. 

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy i zarejestrowany wysyłający są obowiązani do 

prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu 

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa. 

[11. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<11. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, może być prowadzona w postaci papierowej 

lub elektronicznej.> 

12. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać dane dotyczące dokumentów 

handlowych, w szczególności w zakresie podmiotów i wyrobów akcyzowych, których te 

dokumenty dotyczą. 

13. Ewidencja, o której mowa w ust. 10, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

14. (uchylony). 
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15. W przypadku dokonania kontroli lub wystąpienia w trakcie przemieszczania wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy innego zdarzenia, 

które może mieć wpływ na przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej 

procedury lub na jej dokumentowanie, właściwy naczelnik urzędu celnego zamieszcza w 

Systemie informację o dokonanej kontroli lub o takim zdarzeniu. 

 

Art. 47. 

1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z 

wyłączeniem produkcji: 

1)   wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od 

których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy 

przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z 

wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 

na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem 

akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie; 

2)   mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z 

winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz 

z 2014 r. poz. 23); 

3)   piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez 

osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży; 

4)   mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, 

dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych 

gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu; 

5)   wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy; 

6)   energii elektrycznej; 

7)   wyrobów węglowych; 

8)   suszu tytoniowego; 

9)   wyrobów gazowych. 

2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może 

odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. 

3. W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych 

objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinno być wyodrębnione i 

przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów. 

4. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru 

akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem sytuacji: 

1)   losowych, w przypadkach, w których dokonanie przeładunku jest możliwe tylko w 

miejscu zdarzenia losowego; 
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2)   w których dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowane wyroby akcyzowe 

w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD albo w 

dokumencie zastępującym e-AD. 

[5. Wina gronowe produkowane poza składem podatkowym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są 

przemieszczane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej zgodnie z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących 

przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. 

Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 32, str. 202, z późn. zm.), w szczególności w zakresie rejestru wyrobów 

wychodzących oraz wzoru dokumentu handlowego towarzyszącego produktom winiarskim 

określonego w załączniku III do tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia w 

zakresie rejestru wyrobów wychodzących stosuje się również w przypadku 

przemieszczania tych win gronowych na terytorium kraju.] 

6. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego win gronowych wyprodukowanych 

poza składem podatkowym jest obowiązany poinformować właściwego naczelnika urzędu 

celnego o odbiorze tych win oraz przedstawić dokument handlowy towarzyszący 

produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano ich przemieszczenia na 

terytorium kraju. 

Art. 53. 

1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. (uchylony). 

4b. (uchylony). 

5. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany prowadzić ewidencję ilościową lub 

ilościowo-wartościową wyrobów akcyzowych umożliwiającą w szczególności: 

1)   ustalenie ilości wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

oraz wyłączonych z tej procedury; 

2)   wyodrębnienie kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty oraz kwoty akcyzy, której 

pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy; 

3)   określenie ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym 

innym niż skład podatkowy, o którym mowa w art. 48 ust. 3 i 4. 

[6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, może być prowadzona w postaci papierowej lub 

elektronicznej.> 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, powinna być przechowywana do celów kontroli przez 

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 
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8. (uchylony). 

Art. 59. 

1. Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

jest obowiązany prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów 

akcyzowych. 

3. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz 

innych podmiotów. 

[4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w postaci papierowej lub 

elektronicznej.> 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności informacje 

dotyczące wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, podmiotu 

wysyłającego wyroby akcyzowe oraz podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, powinna być przechowywana do celów kontroli przez 

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

2)   szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, oraz sposób jej prowadzenia 

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz prawidłowego 

dokumentowania ilości wyrobów akcyzowych i określenia kwot akcyzy. 

 

Art. 62c. 

1. Zarejestrowany wysyłający nie może magazynować wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

2. Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany: 

1)   po dopuszczeniu do obrotu wyrobów akcyzowych wysłać wyroby akcyzowe z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

2)   prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy. 



- 103 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być prowadzona w postaci 

papierowej lub elektronicznej.> 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zawierać w szczególności informacje 

dotyczące wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy oraz podmiotu, do którego są wysyłane wyroby akcyzowe. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów 

akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przez 

zarejestrowanego wysyłającego, oraz sposób prowadzenia tej ewidencji, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowej kontroli oraz prawidłowego dokumentowania 

ilości wyrobów akcyzowych i określenia kwot akcyzy. 

 

Art. 77. 

[1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby 

wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od 

których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5.] 

<1. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby 

wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, 

od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego.> 

2. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w 

przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla 

uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego 

uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym 

dokumencie towarzyszącym. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego, 

a także warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument 

towarzyszący, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości 

nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty. 

Art. 78. 

1. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą 

zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany: 
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1)   przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; 

2)   potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub 

zapłaty akcyzy na terytorium kraju; 

3)   bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej 

zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, 

licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; 

4)   prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest 

obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 

cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

[5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być prowadzona w postaci 

papierowej lub elektronicznej.> 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna zawierać w szczególności informacje 

dotyczące wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji nabywanych 

wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1 pkt 4, oraz sposób jej prowadzenia, 

uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty. 
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10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej 

złożenia, pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości akcyzy. 

Art. 80. 

1. Przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie podmiot, spełniający łącznie warunki, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, któremu właściwy naczelnik urzędu celnego 

wydał zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 

podatkowego. 

2. Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany: 

1)   obliczać akcyzę i dokonywać zapłaty akcyzy przypadającej do zapłaty; 

2)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe; 

3)   prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych dostarczanych na terytorium kraju przez 

sprzedawcę, którego jest przedstawicielem. 

[3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może być prowadzona w postaci 

papierowej lub elektronicznej.> 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna zawierać w szczególności informacje 

dotyczące wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, podmiotu 

wysyłającego wyroby akcyzowe, podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo przez przedstawiciela podatkowego. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji określonej w ust. 2 

pkt 3 oraz sposób jej prowadzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji 

dotyczących ilości nabywanych za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego 

wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zapłaty. 

 

Art. 82. 

1. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza 

została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1)   podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów 

akcyzowych, albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy 

wewnątrzwspólnotowej 

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju. 
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2. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na 

terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1)   podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu 

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od 

dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

2a. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą: 

1)   powstała nieprawidłowość na terytorium kraju lub 

2)   nie można ustalić miejsca, gdzie powstała nieprawidłowość, a powstanie tej 

nieprawidłowości zostanie stwierdzone na terytorium kraju 

- właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek 

akcyzy obowiązujących w dniu, w którym powstała nieprawidłowość, a jeżeli tego 

dnia nie można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono powstanie tej 

nieprawidłowości. 

2b. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 

terytorium którego dokonano wysyłki, o powstaniu lub stwierdzeniu powstania 

nieprawidłowości oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2c. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów 

akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium 

kraju, właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym nieprawidłowość ta powstała. 

2d. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2c, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości, o 

powstaniu nieprawidłowości oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2e. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez 

odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa 

członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana, podmiotowi, który zapłacił akcyzę w 

związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości na terytorium kraju, przysługuje 

zwrot zapłaconej akcyzy. 

2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek 

podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 

2g. Za nieprawidłowość uważa się sytuacje, do których dochodzi w trakcie przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, w wyniku których całe przemieszczanie lub 

część przemieszczania tych wyrobów nie kończy się zgodnie z przepisami, z wyłączeniem 

sytuacji, w których doszło do całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej utraty wyrobów 

akcyzowych. 
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3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego: 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

[2)   potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub 

na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, lub na dokumencie, 

o którym mowa w art. 47 ust. 5;] 

<2) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym 

lub na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2;> 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument 

potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. 

4. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 

1)   dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 

2)   udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju 

poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 

Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego. 

4a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest 

obowiązany przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

2)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym powstała nieprawidłowość; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w związku ze stwierdzeniem powstania 

nieprawidłowości na terytorium kraju. 

5. Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu 

wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od 

minimalnej kwoty zwrotu. 

6. Właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w 

oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a. 

6a. W przypadku niedokonania przez właściwego naczelnika urzędu celnego zwrotu akcyzy, 

o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, w terminach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7, zwrot ten traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę 

zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając: 

1)   konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych 

wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych; 
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2)   konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy; 

3)   ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

Art. 89. 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1)   węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 

2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

2)   benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów 

powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.565,00 zł/1000 litrów; 

3)   (uchylony); 

4)   benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 

1.822,00 zł/1000 litrów; 

5)   paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1.446,00 zł/1000 litrów; 

6)   olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w 

odrębnych przepisach - 1.196,00 zł/1000 litrów; 

7)   (uchylony); 

8)   biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników 

spalinowych, bez względu na kod CN - 1.196,00 zł/1000 litrów; 

9)   olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 

41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z 

przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 

10)  olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69: 

a)  z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w 

temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych 

na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 

232,00 zł/1000 litrów, 

b)  pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

11)  olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz 

smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1000 litrów; 

12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 

a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją 

CN 2901: 

–  skroplonych - 695,00 zł/1000 kilogramów, 

–  w stanie gazowym - 11,04 zł/1 gigadżul (GJ), 

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 
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–  biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, 

–  wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł, 

c)  pozostałych - 14,72 zł/1 GJ; 

13)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją 

CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

14)  pozostałych paliw silnikowych - 1.822,00 zł/1000 litrów; 

15)  pozostałych paliw opałowych: 

a)  w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: 

–  niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, 

–  równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 

kilogramów, 

b)  gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

2. Stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone 

do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu 

silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł. 

3. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh). 

4. W przypadku: 

1)   użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu silników 

spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych 

przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w 

zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, 

stosuje się odpowiednio stawkę 1.822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich 

gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr 

sześcienny - 2.047,00 zł/1000 kilogramów; 

2)   przekroczenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2, 

ustalonych dla wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o 

których mowa w ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 

w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, stosuje się odpowiednio 

stawkę określoną w ust. 1 pkt 14, a w przypadku zużycia tych wyrobów do celów 

opałowych - stawkę określoną w ust. 1 pkt 15; 

3)   ubytków wyrobów energetycznych powstałych w czasie transportu rurociągiem 

przesyłowym dalekosiężnym, przekraczających normy dopuszczalnych ubytków 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, stosuje się stawkę akcyzy będącą 

średnią ważoną stawek na wszystkie wyroby energetyczne wysłane w okresie rocznym 

do wszystkich odbiorców. 

5. Sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku 

sprzedaży: 

1)   osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz 

osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy 

oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą 
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sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania 

stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; 

2)   osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od 

nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, 

uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego 

dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej 

możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę 

wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być 

dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać: 

1)   dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także 

NIP lub REGON; 

2)   określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

3)   wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca 

(adresu), gdzie znajdują się te urządzenia; 

4)   datę i miejsce złożenia oświadczenia; 

5)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby 

posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinno zawierać: 

1)   imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby 

zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca; 

2)   adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu 

zameldowania; 

3)   określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów; 

4)   określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być 

wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia; 

5)   wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych; 

6)   datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego 

oświadczenie. 

[8a. Jeżeli nabywcą wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest 

organ administracji publicznej, jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

publiczna szkoła i placówka, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 

poz. 89, z późn. zm.)
(2)

, publiczna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, o której 

mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być zastąpione oświadczeniem złożonym w okresowej 

umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, które wywiera skutek jedynie w stosunku 
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do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, zawierającym 

dane określone w ust. 6, pod warunkiem: 

1)   przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu 

celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów; 

2)   potwierdzenia każdej sprzedaży fakturą.] 

<8a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być zastąpione oświadczeniem 

złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów 

akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, które wywiera skutek jedynie w 

stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, 

zawierającym dane określone w ust. 6 lub 8, pod warunkiem: 

1) przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu 

celnego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów; 

2) potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.> 

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe 

określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprzedawcy 

dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości. 

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom 

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować 

stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w 

przypadku, gdy: 

1)   osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 

pkt 1; 

2)   dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z 

danymi wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1; 

3)   adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w 

oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze; 

4)   ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w 

oświadczeniu. 

11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych 

lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do 

stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub 

podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju oraz 

przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia oraz 

czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny być 

przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i 

udostępniane w celu kontroli. 

13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, 

gdy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia 
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do obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w zakresie akcyzy na 

terytorium kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest obowiązany do 

sporządzenia i przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu celnego w zakresie 

akcyzy na terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 

11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone 

zgłoszenie celne. 

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a sporządza 

i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie 

oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być 

przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli. 

[15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać: 

1)   w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania podmiotu 

przekazującego zestawienie, 

b)  ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, 

c)  datę złożenia oświadczenia, 

d)  datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej 

zestawienie, 

e)  określenie liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców, wynikającej 

ze złożonych przez nich oświadczeń, 

f)  miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w 

oświadczeniach, 

g)  w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 

-  ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres siedziby lub miejsca 

zamieszkania, a także NIP, numer PESEL lub REGON składającego oświadczenie, 

-  ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer PESEL 

składającego oświadczenie; 

2)   w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13, dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-

d. 

16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 stosuje się stawkę akcyzy 

określoną w ust. 4 pkt 1.] 

<15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać: 

1) w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14: 

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu 

przekazującego zestawienie, 

b) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, 

c) datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby 

sporządzającej zestawienie, 

d) w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 
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– ust. 5 pkt 1 – imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub 

siedziby, a także NIP lub REGON składającego oświadczenie, 

– ust. 5 pkt 2 – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL 

składającego oświadczenie; 

2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 – dane, o których mowa w pkt 

1 lit. a–c. 

16. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5–12 stosuje się stawkę 

akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.> 

Art. 91. 

1. Podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, zużywający 

energię elektryczną w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4, a także podmiot 

reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5, są obowiązani do prowadzenia ilościowej 

ewidencji energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w 

przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego 

poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji 

prowadzonej przez podatnika. 

1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do 

instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, 

lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości. 

2. Podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej jest 

obowiązany do prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej na podstawie 

wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich możliwości - 

na podstawie dokumentów rozliczeniowych. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do 

określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości: 

1)   wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej, zakupionej na 

terytorium kraju energii elektrycznej; 

2)   energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju; 

3)   energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

4)   energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej; 

5)   energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne; 

6)   energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 i 7 oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2; 

7)   strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9. 

4. Jeżeli brak jest urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, o 

których mowa w ust. 3 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe. 
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[5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci papierowej 

lub elektronicznej.> 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna być przechowywana do celów kontroli 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 i 2, 

uwzględniając: 

1)   konieczność określenia odrębnie ilości energii elektrycznej zakupionej, sprzedanej 

nabywcy końcowemu, sprzedanej podmiotowi niebędącemu nabywcą końcowym, 

wyprodukowanej i zużytej na własne potrzeby, dostarczonej wewnątrzwspólnotowo, 

wyeksportowanej oraz strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej; 

2)   konieczność wyodrębnienia kwoty akcyzy należnej do zapłaty od energii elektrycznej; 

3)   możliwość zapewnienia właściwych informacji dotyczących energii elektrycznej 

sprzedanej nabywcy końcowemu, wyprodukowanej i zużytej na własne potrzeby, 

dostarczonej wewnątrzwspólnotowo, wyeksportowanej oraz strat powstałych w 

wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

4)   przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy. 

 

Art. 91a. 

1. Pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję 

wyrobów węglowych zawierającą następujące dane: 

1)   ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu 

wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN; 

2)   datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy 

węglowemu; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy 

węglowego; 

4)   datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument 

zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na 

terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. 

2. Pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych jest obowiązany 

prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych: 

1)   użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub 

2)   użytych do celów nieobjętych zwolnieniem 

- w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN. 
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[3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej.] 

<3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci papierowej 

lub elektronicznej.> 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, dokument dostawy i inne dokumenty, o których 

mowa w art. 31a ust. 3, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a 

dokumenty zostały wystawione. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną 

na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane 

wymienione w ust. 1 lub 2. 

Art. 91b. 

1. Pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium 

kraju finalnemu nabywcy gazowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów 

gazowych zawierającą następujące dane: 

1)   ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu 

wyrobów gazowych, odpowiednio w kilogramach albo metrach sześciennych, według 

nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową; 

2)   datę sprzedaży wyrobów gazowych; 

3)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy 

gazowego; 

4)   datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata 

należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, na podstawie których te 

wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu. 

2. Pośredniczący podmiot gazowy używający wyrobów gazowych jest obowiązany prowadzić 

ewidencję wyrobów gazowych zawierającą następujące dane: 

1)   ilość wyrobów gazowych, odpowiednio do dokonanych czynności: 

a)  użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31b ust. 1, 2 lub 3, lub 

b)  użytych do celów nieobjętych zwolnieniem, lub 

c)  wyprodukowanych, lub 

d)  nabytych wewnątrzwspólnotowo, lub 

e)  dostarczonych wewnątrzwspólnotowo, lub 

f)  importowanych, lub 

g)  eksportowanych, lub 

h)  nabytych na terytorium kraju, lub 

i)  sprzedanych na terytorium kraju 

- w podziale na miesiące dokonania czynności, odpowiednio w kilogramach albo 

metrach sześciennych, według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową; 

2)   datę oraz adres miejsca dokonania czynności; 

3)   w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit. d-i, dane kontrahentów, z którymi 

dokonano tych czynności. 
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[3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej.] 

<3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w postaci papierowej 

lub elektronicznej.> 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, faktury i inne dokumenty, z których wynika zapłata 

należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a faktury lub inne dokumenty 

zostały wystawione. 

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku tych urządzeń - na podstawie 

współczynnikowo określonego poziomu poboru wyrobów gazowych przez poszczególne 

urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną 

na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane 

wymienione w ust. 1 lub 2. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana tylko 

paragonem fiskalnym, ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4. 

Art. 107. 

[1. Podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i 

który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego 

wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu 

osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, lub jeżeli w jego 

imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy na wniosek, 

złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.] 

<1. Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym 

niezarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w 

momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, od 

którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, ma prawo do zwrotu akcyzy 

na wniosek, złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od 

dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu osobowego albo 

jego eksportu.> 

2. Zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające 

dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: 

dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty 

handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem. 

4. Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z 

wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy 

wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3. 
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5. Organami podatkowymi właściwymi w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy 

wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została 

zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u 

których dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej 

opodatkowaniu, której przedmiotem był ten samochód osobowy. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego, minimalną kwotę 

zwrotu akcyzy, wzór wniosku o zwrot akcyzy oraz terminy zwrotu akcyzy, uwzględniając 

konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy oraz ekonomiczną 

opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

Art. 116. 

1. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z 

zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym: 

1)   podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 

2)   importerem; 

3)   podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 

4)   przedstawicielem podatkowym; 

5)   podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 

6)   właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

1a. Obowiązek oznaczania suszu tytoniowego podatkowymi znakami akcyzy ciąży na 

podmiocie dokonującym czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1-3. 

<1b. Producent wina będący rolnikiem wyrabiającym mniej niż 100 hektolitrów wina w 

ciągu roku gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i 

rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych, który nie złożył zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przed wprowadzeniem wyrobów 

akcyzowych do obrotu, ma obowiązek oznaczania tych wyrobów podatkowymi 

znakami akcyzy.> 

2. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o importerze rozumie się przez to również podmiot 

niebędący importerem, lecz na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, o którym mowa w 

art. 13 ust. 2. 

3. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w 

przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w 

szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do 

dalszej sprzedaży. 

4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych wyrobów, a 

w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez właściwy organ administracji 

publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 

nabywca tych wyrobów, jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. 

Z czynności oznaczania sporządza się protokół. 
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5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest 

obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona 

akcyza, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe wyrobów 

akcyzowych w miejscu ich sprzedaży detalicznej. 

Art. 118. 

 1. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 

1)   całkowicie niezdatne do użytku; 

2)   wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub na eksport; 

3)   umieszczane w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone 

do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych; 

4)   przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 

5)   przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego 

państwa członkowskiego przez terytorium kraju; 

6)   wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i 

przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

2. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są 

zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. 

3. (uchylony). 

4. Podmiot prowadzący skład podatkowy, importer, podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, podmiot dokonujący produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 lub 5, a także właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 

3, są obowiązani do prowadzenia ewidencji rodzaju, ilości i wartości wyrobów 

akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 1-3 i 6. 

5. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy umieszczone 

w składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym lub wydane z magazynu 

wyrobów gotowych, pod warunkiem pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika 

urzędu celnego przed dniem umieszczenia wyrobów akcyzowych w składzie 

wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym lub wydania wyrobów akcyzowych z 

magazynu wyrobów gotowych. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zarządzić 

konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich 

dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu umieszczenia ich w 

składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym. Konwojowanie odbywa się na koszt 

podatnika lub odbiorcy tych wyrobów. 

6. Warunkiem zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4, jest złożenie zabezpieczenia kwoty akcyzy na zasadach i w 

trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów 

prawa celnego. 
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[7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w postaci papierowej lub 

elektronicznej.> 

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna być przechowywana do celów kontroli przez 

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

Art. 125. 

1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący: 

1)   podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 

2)   importerem; 

3)   podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 

4)   przedstawicielem podatkowym; 

5)   podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 

6)   właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

1a. W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu i dopuszczeniu do 

obrotu mają być wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju, znaki 

akcyzy może otrzymać importer, podmiot prowadzący skład podatkowy albo właściciel 

wyrobów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku gdy będzie wyprowadzał te 

wyroby ze składu podatkowego. 

1b. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również podmiot dokonujący czynności, o których 

mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1-3. 

<1c. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje również producent wina, o którym mowa w art. 

116 ust. 1b.> 

2. Legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane: 

1)   posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 

akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi 

znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi; 

2)   nabywcy wyrobów określonych w pkt 1, zbywanych przez właściwy organ 

administracji publicznej. 

3. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa wstępne 

zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 października roku 

poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie. 

4. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających 

złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, 

którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do 

niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że 

ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w przypadku: 
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1)   wyrobów tytoniowych nie może być złożona po dniu 30 września danego roku 

kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku 

kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej 

zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym 

zapotrzebowaniu; 

2)  zmiany wzorów znaków akcyzy nie może być złożona po upływie ostatniego dnia 

czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków 

akcyzy, a jeżeli jest składana po pierwszym dniu czwartego miesiąca poprzedzającego 

datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie może przekraczać 5% ilości 

zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej 

zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu. 

4a. Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego 

zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku 

kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy. 

5. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania 

powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot 

obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił 

obowiązku w tym zakresie. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając konieczność zapewnienia 

podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków. 

Art. 131. 

1. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz podmiot 

prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel wyrobów 

akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, przekazał znaki akcyzy w celu naniesienia 

ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące 

jego własnością, są obowiązane prowadzić ewidencję znaków akcyzy. 

[2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie papierowej lub 

elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 

celnego o formie jej prowadzenia.] 

<2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w postaci papierowej lub 

elektronicznej.> 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności informacje o liczbie 

znaków akcyzy wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, 

utraconych oraz zwróconych. 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być przechowywana do celów kontroli przez 

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

5. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, wydania lub zwrotu znaków akcyzy na 

terytorium kraju, a także zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy na 

terytorium kraju, sporządza się protokół stwierdzający nastąpienie takiego zdarzenia. 
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6. Znaki akcyzy muszą być przechowywane i przewożone w sposób zapewniający 

zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

7. Za uszkodzone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i 

widoczne naruszenie właściwości fizycznych pozwala na identyfikację znaków co do 

oryginalności, rodzaju, nazwy, wymiarów, serii, numeru ewidencyjnego i daty 

wytworzenia. 

8. Za zniszczone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i 

widoczne naruszenie właściwości fizycznych uniemożliwia identyfikację znaku co do 

jego rodzaju, nazwy, serii, numeru identyfikacyjnego oraz daty wytworzenia. 

9. Za utracone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy otrzymane przez podmiot 

obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, który je utracił w 

następstwie innych okoliczności niż: 

1)   naniesienie znaków akcyzy na wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe wyrobu 

akcyzowego i wprowadzenie wyrobu do sprzedaży z naniesionym znakiem akcyzy; 

2)   zwrot znaków akcyzy do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków 

akcyzy, od którego podmiot ten odebrał znaki akcyzy, albo do ich wytwórcy; 

3)   przekazanie znaków akcyzy przez importera, podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub przedstawiciela podatkowego podmiotowi mającemu 

siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobu 

akcyzowego lub wyrób akcyzowy będący przedmiotem importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego; 

4)   przekazanie znaków akcyzy przez właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa 

w art. 13 ust. 3, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy w celu naniesienia na 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub wyroby akcyzowe; 

5)   zabezpieczenie znaków akcyzy przez właściwy organ administracji publicznej w 

związku z kontrolą systemu znaków akcyzy. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy i jej wzór, sposób przewozu i 

przechowywania znaków akcyzy oraz sposób sporządzania protokołu i jego wzór, mając 

na celu zapewnienie odpowiedniej kontroli nad wydanymi znakami akcyzy. 

U S T A W A    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z 

późn. zm.) 

Uwaga:  

użyte w art. 1 w ust. 1, dwukrotnie w art. 2 w ust. 1 w pkt 3, w art. 17 w ust. 4, 

dwukrotnie w art. 19 w ust. 1 w pkt 11, w art. 30 w ust. 2 w pkt 1, w art. 39 w ust. 1 i 3, 

w art. 44 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 88 w ust. 1, dwukrotnie w ust. 2 i w ust. 4, w art. 90 

w części wspólnej oraz w art. 100 w ust. 1 w różnych liczbie i przypadku wyrazy 

[Wspólnota Europejska] zastępuje się użytymi w odpowiednich liczbie i przypadku 

wyrazami <Unia Europejska>; 

 

Art. 2. 
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 1. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i 

wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, 

a w szczególności: 

1)   wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego; 

2)   wymiar i pobór: 

a)  należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, 

b)  podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 

c)  podatku akcyzowego, 

d)  podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), 

e)  opłaty paliwowej, 

f)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

3)   wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi 

Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw 

członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); 

4)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 

ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 

substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz 

towary i technologie o znaczeniu strategicznym; 

5)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie 

z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z 

późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 

6)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

przeciwko: 

a)  zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), 

b)  dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) i w art. 

53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016), 

c)  prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 

własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 

[d)  przyrodzie, określonych w art. 127 pkt 2 lit. e
(1)

 w zakresie określonym w art. 51 

ust. 1 pkt 6 i art. 52 ust. 1 pkt 10, oraz określonych w art. 128 i 131 pkt 10 ustawy z 
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dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 

842),] 

<d) przyrodzie, określonych w art. 128 i art. 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.),> 

e)  środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których 

mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", oraz przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie 

niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach 

hazardowych, 

f)  ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, 

określonym w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 

zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) 

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną; 

7)   wykonywanie kontroli: 

a)  określonych w art. 30 ust. 2 i 3, 

b)  wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier oraz 

dopłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, podatku akcyzowego, podatku od 

wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej; 

8)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, 

zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń; 

9)   wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 

20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

10)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

11)  współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej; 

12)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi. 

2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności kontrolne, 

prowadząc postępowania przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej 

dalej "Kodeksem postępowania karnego", Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 

2013 r. poz. 395, 765 i 1247), zwanej dalej "Kodeksem postępowania w sprawach o 

wykroczenia", lub prowadząc postępowania celne, audytowe, podatkowe lub 

administracyjne. 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 6 Służbie Celnej przysługują uprawnienia 

procesowe Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego. 
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4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, są wykonywane na zasadach określonych w 

rozdziale 3, natomiast kontrole określone w ust. 1 pkt 7 lit. b są wykonywane na zasadach 

określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową". 

Art. 7. 

1. Organy Służby Celnej, w związku z prowadzonymi postępowaniami celnymi, 

podatkowymi, audytowymi, administracyjnymi, postępowaniami w sprawach o 

wykroczenia lub przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, postępowaniami w 

sprawach o wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 5, a także w celu wykonywania kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 

realizowanych przez te organy, mogą zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje 

zawierające dane osobowe, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.), także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Dane, o których mowa w art. 

27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, mogą być 

zbierane i przetwarzane przez organy Służby Celnej, wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze 

względu na zakres lub charakter prowadzonego postępowania lub przeprowadzanych 

czynności, z zastrzeżeniem ust. 2. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dane 

na podstawie imiennego upoważnienia organu Służby Celnej, okazanego wraz z 

legitymacją służbową przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej 

zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej. Fakt udostępnienia tych danych 

podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

2. Organy Służby Celnej mogą również zbierać i wykorzystywać oraz przetwarzać 

informacje, dostarczane tym organom na podstawie przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności danych dotyczących 

podróżnych w rozumieniu art. 236 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 

lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, 

str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), osób 

dokonujących przemieszczania towarów, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149), oraz danych zawartych w 

rejestrach publicznych, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym również 

danych w formie dokumentu elektronicznego. Dane w formie dokumentu elektronicznego 

przekazuje się w szczególności na informatycznym nośniku danych lub przy użyciu 

systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

4. [W związku z realizacją zadań Służby Celnej, o których mowa w ust. 1 i 2, organy władzy 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
(2)

 oraz podmioty prowadzące rejestry, o których mowa 

w ust. 3, mogą, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić zgodę na udostępnianie za 

pomocą urządzeń telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach organom 
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Służby Celnej, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności oraz jeżeli 

organy Służby Celnej posiadają:] 

<W związku z realizacją zadań Służby Celnej, o których mowa w ust. 1 i 2, organy 

władzy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz podmioty prowadzące 

rejestry, o których mowa w ust. 3, mogą, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić 

zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych informacji 

zgromadzonych w rejestrach organom Służby Celnej, bez konieczności składania 

pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem 

wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności oraz jeżeli organy Służby 

Celnej posiadają:> 

1)   urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz 

jakie dane lub informacje uzyskał, oraz 

2)   zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzanych przez nie funduszy. 

6. Organy Służby Celnej, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w ust. 

1 i 2, są uprawnione do korzystania z informacji gromadzonych w systemach 

teleinformatycznych przez organy podatkowe, organy kontroli skarbowej oraz organy 

Straży Granicznej, które to organy umożliwiają dostęp do gromadzonych przez siebie 

informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub oprogramowania 

interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 6, następuje 

na wniosek organu Służby Celnej zawierający dane: 

1)   system, z którego informacje będą udostępniane; 

2)   zakres informacji udostępnianych w związku z realizacją poszczególnych zadań 

ustawowych; 

3)   osoby uprawnione oraz zakres informacji, które te osoby mogą uzyskiwać; 

4)   zakres danych określających cel dostępu do informacji. 

8. Warunkiem udostępnienia informacji jest stwierdzenie przez organ je udostępniający, w 

drodze decyzji administracyjnej, że informacje te są niezbędne do realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1, oraz że organy Służby Celnej spełniają wymogi określone w ust. 

4. 

9. W decyzji, o której mowa w ust. 8, organ udostępniający informacje określa sposób 

udostępniania informacji, w tym co najmniej dane, o których mowa w ust. 7. 

10. W przypadku gdy w ramach sprawowanej kontroli organ udostępniający informacje, o 

których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 6, uzna, że dostęp do informacji jest 

realizowany niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji, o której mowa w ust. 8, 

może wstrzymać ich udostępnianie i zażądać szczegółowych wyjaśnień od organu Służby 
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Celnej, który wystąpił o ich udostępnienie. Jeżeli organ udostępniający informacje uzna 

wyjaśnienia za niewystarczające, może, w drodze decyzji administracyjnej, odmówić ich 

udostępnienia. 

11. Organy Służby Celnej są obowiązane informować organ udostępniający o każdej zmianie 

dotyczącej warunków, które stanowiły podstawę do wydania decyzji, o której mowa w 

ust. 8. 

12. Dane osobowe przechowuje się przez okres, w którym są one niezbędne dla realizacji 

ustawowych zadań wykonywanych przez organy Służby Celnej. Organ Służby Celnej 

dokonuje weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, 

usuwając dane zbędne. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewniania 

bezpieczeństwa pobieranych danych. 

Art. 20. 

1. Do zadań naczelnika urzędu celnego należy: 

1)   nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i poboru 

należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz 

wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego; 

2)   wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego i opłaty paliwowej; 

3)   wymiar, pobór i kontrola podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 2 lit. d; 

3a)  wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

4)   dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu 

towarów; 

5)   wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 1a i 2 oraz pkt 7-

10; 

6)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie 

karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie 

przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie 

ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6; 

7)   współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy 

publicznej; 

8)   wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im urzędów 

celnych. 

<Art. 20a. 

1. Naczelnik urzędu celnego właściwy dla portu morskiego: 

1) informuje organ upoważniony na podstawie przepisów odrębnych do 

przeprowadzania kontroli towarów przywożonych z państw trzecich o przywozie 

na obszar celny Unii Europejskiej towaru, który podlega obowiązkowi kontroli 

przeprowadzanej przez ten organ; 



- 127 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)  ustala termin, w tym godzinę, i miejsce kontroli towarów przywożonych z państw 

trzecich, w uzgodnieniu z operatorem portowym i dysponentem towaru, 

uwzględniając informację o planowanych kontrolach przekazaną przez organ, o 

którym mowa w pkt 1. 

2. Z wyłączeniem przypadku gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych lub poddania towaru kwarantannie lub – w przypadku żywych 

zwierząt – izolacji, czas trwania w portach morskich kontroli towarów przywożonych 

z państw trzecich, w tym kontroli wykonywanej przez organy Służby Celnej, nie 

powinien przekraczać 24 godzin liczonych od chwili przedstawienia towaru do 

kontroli, złożenia kompletnego wniosku o dokonanie kontroli do właściwych organów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przekazania informacji, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, do zwolnienia towaru do procedury celnej. Termin ten ulega wydłużeniu do 48 

godzin w przypadkach uzasadnionych w szczególności względami bezpieczeństwa 

publicznego, ochroną życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub ochroną środowiska. 

3. Terminy, o których mowa w ust. 2, nie biegną, jeżeli przeprowadzenie kontroli 

towarów przywożonych z państw trzecich jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od 

organów, o których mowa w ust. 1. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 2, nie biegną w soboty i dni ustawowo wolne od 

pracy. 

5. Przepisów ust. 2–4 nie stosuje się, jeżeli przepisy Unii Europejskiej określają inne 

terminy dokonywania czynności kontroli towarów przywożonych z państw trzecich, 

w tym kontroli wykonywanej przez organy Służby Celnej.> 

Art. 72. 

 1. Funkcjonariusz, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-6, oprócz 

uprawnień określonych w art. 32, ma prawo: 

1)   zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania 

pomieszczeń, bagażu, ładunku, środków transportu i statków w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego; 

2)   zatrzymywania osób wskutek pościgu, o którym mowa w artykule 20 Konwencji 

sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 

wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w 

Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31), w celu 

niezwłocznego przekazania ich funkcjonariuszom administracji celnej właściwego 

państwa członkowskiego; 

[3)   zatrzymywania osób i przedmiotów, których dane wprowadzone zostały do systemów, 

o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej 
(7)

 

(Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.), w celu podjęcia wnioskowanych we wpisie 

działań albo do bezzwłocznego przekazania osoby lub przedmiotu uprawnionemu 

organowi;] 
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<3) zatrzymywania osób i przedmiotów, których dane wprowadzone zostały do 

systemów, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym 

Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203), w celu podjęcia 

wnioskowanych we wpisie działań albo do bezzwłocznego przekazania osoby lub 

przedmiotu uprawnionemu organowi;> 

4)   nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia 

skarbowe, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o 

wykroczenia i Kodeksie karnym skarbowym; 

5)   zwracania się o niezbędną pomoc do jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

2. Osobie zatrzymanej lub osobie, wobec której dokonano przeszukania, przysługują 

uprawnienia odpowiednio osoby zatrzymanej lub osoby, której prawa zostały naruszone, 

przewidziane w Kodeksie postępowania karnego. 

3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. Osobę zatrzymaną po wykonaniu niezbędnych czynności 

procesowych należy niezwłocznie doprowadzić do najbliższej jednostki Policji lub Straży 

Granicznej lub zwolnić po ustaniu przyczyn zatrzymania. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób możliwie 

najmniej naruszający dobra osobiste i prawa majątkowe osoby, wobec której zostały 

podjęte. 

5. W przypadku uzasadnionej potrzeby lub na prośbę osoby zatrzymanej, osobę tę należy 

niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania 

badań lekarskich, o których mowa w ust. 5, oraz przypadki uzasadniające potrzebę 

niezwłocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę 

poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim, czas i organizację tych badań oraz sposób 

ich dokumentowania z uwzględnieniem ochrony zdrowia osoby zatrzymanej. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 oraz tryb i zakres współpracy Służby Celnej z 

Policją i Strażą Graniczną, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej 

skuteczności podejmowanych przez funkcjonariuszy czynności, a także potrzebę ochrony 

dóbr osobistych i praw majątkowych osoby, wobec której zostały podjęte. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 maja 2010 r. o WYROBACH MEDYCZNYCH (Dz. U. Nr 107, 

poz. 679, z późn. zm.) 

Art. 68. 
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1. Nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, 

wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu. 

2. Prezes Urzędu, sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z: 

1)   Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, 

2)   Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

3)   Głównym Lekarzem Weterynarii, 

4)   Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

5)   ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

6)   Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 

7)   Głównym Inspektorem Pracy, 

8)   Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 

9)   szefem jednostki właściwej do spraw zdrowia, podległej Ministrowi Obrony 

Narodowej, 

10)  Komendantem Głównym Policji, 

11)  Prezesem Głównego Urzędu Miar, 

12)  Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, 

13)  Agencją Oceny Technologii Medycznych, 

14)  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

15)  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

16)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 

17)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

- w zakresie właściwym dla tych podmiotów. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących wyrobów. 

4. Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego opinię w sprawie spełniania przez wyrób 

określonych dla niego wymagań. 

4a. 
(3)

 W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 4, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, Prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w 

przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 30). 

4b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

4c. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

wyrobu, postępowanie, o którym mowa w ust. 4a, umarza się. 

4d. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia wyrobu. 

4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 
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5. Organy celne informują Prezesa Urzędu o działaniach podjętych w odniesieniu do 

zatrzymanych wyrobów. 

[6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów, 

2)   tryb wydawania opinii przez Prezesa Urzędu oraz sposób postępowania z taką opinią, 

3)   szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach 

towarzyszących wyrobom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie 

teleinformatycznym, 

4)   szczegółowy tryb postępowania organów celnych i Prezesa Urzędu w przypadku 

wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu 

- mając na uwadze konieczność zapobiegania przywozowi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wyrobów, które nie spełniają określonych dla nich wymagań lub stwarzają 

poważne zagrożenie.] 

<6a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a Prezesem Urzędu 

mogą zostać określone w drodze porozumienia.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 12 maja 2011 r. o KREDYCIE KONSUMENCKIM (Dz. U. Nr 126, 

poz. 715, z późn. zm.) 

Art. 4. 

1. Ustawy nie stosuje się do umów: 

1)   w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych 

kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego; 

[2)   leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku przeniesienia własności przedmiotu 

umowy na konsumenta;] 

<2) leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy 

przez konsumenta;> 

3)   zawieranych z podmiotami, o których mowa w art. 3 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 

1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622); 

4)   o kredyt, będących wynikiem ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem 

polubownym lub ugody, która jest wynikiem postępowania mediacyjnego; 

5)   o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w 

ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty 

oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania niższej od powszechnie stosowanych na rynku; 

6)   o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych: 

a)  z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na 

rynku lub 

b)  jeżeli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z 

zastosowaniem innych warunków, które są korzystniejsze dla konsumenta niż 



- 131 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

powszechnie stosowane na rynku oraz stóp oprocentowania nie wyższych niż 

powszechnie stosowane na rynku. 

2. W zakresie: 

1)   umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej hipoteką 

stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art. 35, art. 35a i art. 46; 

2)   umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest 

spłacany przez konsumenta w terminie do jednego miesiąca stosuje się art. 17 ust. 4; 

3)   umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest 

spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się 

art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4, art. 8-10, art. 12, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, 

art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45, art. 

47, art. 57 i art. 59; 

4)   przekroczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym stosuje się art. 34, art. 39, art. 45 i art. 47; 

5)   umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku 

gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy 

o kredyt, o ile postanowienia tej umowy nie są dla konsumenta mniej korzystne od 

postanowień zawartych w umowie, do której odnosi się umowa przewidująca 

odroczenie płatności lub sposobu spłaty stosuje się art. 7, art. 8, art. 10, art. 12, art. 18, 

art. 19, art. 21, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 36, art. 39, art. 

42, art. 43, art. 45, art. 47 i rozdział 4; 

6)   umów określonych w pkt 5, będących umowami o kredyt w rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta 

w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie stosuje się art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8-

10, art. 17 ust. 2, 3 i 5, art. 19, art. 20, art. 25, art. 28, art. 29, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 

32, art. 38, art. 40, art. 44, art. 45 i art. 57. 

3. Do umów o kredyt konsumencki nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI 

księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 

z późn. zm.). 

[4. Ustawę stosuje się do umów leasingu i najmu jeżeli umowa odrębna od tych umów, 

przewiduje przeniesienie własności przedmiotu tych umów, uzależniając je od żądania 

kredytodawcy.] 

<4. Ustawę stosuje się do umów leasingu i najmu, jeżeli umowa odrębna od tych umów 

przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania 

kredytodawcy.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 

2014 r. poz. 613, z późn. zm.) 

Art. 3. 
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Ustawy nie stosuje się do: 

1)   korzystania z wód w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami; 

2)   wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi; 

<2a) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu 

wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości 

nieprzekraczającej 5 m
3
 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu 

wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;> 

3)   badań naukowych i działalności dydaktycznej, prowadzonych bez wykonywania robót 

geologicznych; 

4)   pozyskiwania okazów minerałów, skał i skamielin w celach naukowych, kolekcjonerskich 

i dydaktycznych, prowadzonego bez wykonywania robót górniczych; 

5)   wykonywania robót związanych ze sztucznym zasilaniem strefy brzegowej piaskiem, 

pochodzącym z osadów dennych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   wydobywania kruszywa w zakresie niezbędnym do wykonania pilnych prac 

zabezpieczających przed powodzią w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej; 

7)   ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez 

wykonywania robót geologicznych. 

Art. 85. 

[1. Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła 

Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia.] 

<1. Projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, jeżeli roboty geologiczne 

obejmują wyłącznie: 

1) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi; 

2) wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu 

wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w 

ilości nieprzekraczającej 5 m
3
 na dobę na obszarach górniczych utworzonych 

w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.> 

2. Projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście. 

3. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego 

sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli: 

1)   sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku; 

2)   projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa. 

Art. 115. 

[1. Przechowywanie lub używanie przez przedsiębiorcę w ruchu zakładu górniczego sprzętu 

strzałowego wymaga pozwolenia wydanego, w drodze decyzji, przez organ nadzoru 

górniczego właściwy dla miejsca wykonywania robót strzałowych, a jeżeli roboty te będą 

wykonywane w granicach właściwości miejscowej co najmniej 2 organów nadzoru 

górniczego - organ nadzoru górniczego właściwy dla siedziby zakładu górniczego. 
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2. Przechowywanie lub używanie w ruchu zakładu górniczego sprzętu strzałowego przez 

podmioty wykonujące w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im 

w ruchu zakładu górniczego wymaga pozwolenia wydanego, w drodze decyzji, przez 

organ nadzoru górniczego właściwy dla miejsca wykonywania robót strzałowych.] 

<1. Przechowywanie lub używanie w ruchu zakładu górniczego sprzętu strzałowego 

wymaga pozwolenia wydanego, w drodze decyzji, przez organ nadzoru górniczego 

właściwy dla miejsca wykonywania robót strzałowych, a jeżeli roboty te będą 

wykonywane w granicach właściwości miejscowej co najmniej dwóch organów 

nadzoru górniczego – organ nadzoru górniczego właściwy dla siedziby zakładu 

górniczego. 

2. Jeżeli roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego będą wykonywane przez podmiot 

wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone mu w 

ruchu zakładu górniczego, uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przez: 

1) przedsiębiorcę – wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia w zakresie tego 

samego sprzętu przez ten podmiot; 

2) ten podmiot – wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia w zakresie tego 

samego sprzętu przez przedsiębiorcę.> 

3. Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony. 

4. Właściwy organ nadzoru górniczego odmawia wydania pozwolenia: 

1)   ze względu na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego 

lub środowiska; 

2)   ze względu na ważny interes publiczny; 

3)   jeżeli wnioskodawcy cofnięto w ciągu ostatnich 5 lat pozwolenie z przyczyn 

określonych w ust. 5. 

5. Właściwy organ nadzoru górniczego cofa pozwolenie, jeżeli wnioskodawca prowadzi 

roboty strzałowe w sposób: 

[1)   niezgodny z przepisami prawa lub planem ruchu zakładu górniczego;] 

2)   stwarzający zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego 

lub środowiska. 

6. Przedsiębiorca powiadamia organ nadzoru górniczego, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej 

na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót strzałowych, o powierzeniu 

wykonywania tych robót podmiotowi wykonującemu w zakresie swojej działalności 

zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu górniczego. 

7. Przedsiębiorca lub podmiot wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej roboty 

strzałowe powierzone mu w ruchu zakładu górniczego, są obowiązani: 

1)   przestrzegać wymagań dotyczących bezpiecznego przechowywania środków 

strzałowych i sprzętu strzałowego oraz prowadzenia prac przy użyciu tych środków i 

sprzętu; 

2)   zapewnić nadzór nad osobami, którym powierzyli wykonywanie czynności 

związanych z dostępem do środków strzałowych i sprzętu strzałowego; 

3)   zapewnić ewidencjonowanie znajdujących się w zakładzie górniczym oraz 

wykorzystanych tam środków strzałowych; 



- 134 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 3, przez co najmniej 10 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym wykorzystano środki strzałowe, oraz 

udostępniać ją na żądanie właściwego organu nadzoru górniczego; 

5)   zapewnić prowadzenie wykazu używanych środków strzałowych i sprzętu 

strzałowego, określającego warunki ich używania. 

8. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala dla każdego miejsca wykonywania robót 

strzałowych w formie pisemnej bezpieczny sposób ich wykonywania, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 marca 2014 r. o ZMIANIE USTAWY O PROMOCJI 

ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH 

USTAW (Dz. U. poz. 598) 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1442, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 41 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

"10. Płatnik składek jest zwolniony z przekazywania informacji wynikającej z ust. 9 w 

przypadku pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne: 

1)   z emerytur i rent; 

2)   za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w 

przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."; 

2)   w art. 50: 

[a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, ośrodkom pomocy 

społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia oraz Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych.", 

b)  ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

"9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia oraz Komisji 

Nadzoru Finansowego, a także w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń 

rodzinnych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.",] 

c)  dodaje się ust. 14-16 w brzmieniu: 
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"14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, 

obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

9)  datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń 

rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

–   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 
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4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia.". 

 

Art. 31. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 45-17, 49 i 50, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 

2014 r.; 

2)   art. 1: 

a)  pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3, 

b)  pkt 9 lit. a tiret pierwsze, 

c)  pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy i 

art. 36d ust. 2 pkt 3 lit. b, 

d)  pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1, 

e)  pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c, 

f)  pkt 81 lit. c 

-   które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; 

[3)   art. 7 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.] 

<3) art. 7 pkt 2 lit. c, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.> 

 


