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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 maja 2012 r. 

 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
(druk nr 113) 

 
 
USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 

116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371) 

 
Art. 1. 

1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego 
tworzy się jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formację - Straż Graniczną. 

1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej 
przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
znaku graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego 
ustalony dla godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku. 

2. Do zadań Straży Granicznej należy: 
1) ochrona granicy państwowej; 
2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 
3) wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 
4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie 

ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności: 
a) przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy 

państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem oraz dotyczących 
wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy 
państwowej, 

b) przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1 
pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

c) przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy 
państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz 
wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, 
jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o 
materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie 
archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych, 
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d) przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) oraz ustawie z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z 2010 r. Nr 81, 
poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390), 

e) przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw 
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z 
wykonywaniem komunikacji lotniczej, 

f) przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych 
przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności 
służbowych, 

g) przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby 
niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z 
wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 
Straży Granicznej, 

h) przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego 
skierowanych przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych[;]<,> 

<i) przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 8 i art. 9 
ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

5) zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku 
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie 
właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej; 

5a) przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa: 
a) w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej, 
b) w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego 

przejścia granicznego, 
c) w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących 

ochrony lotnictwa cywilnego; 
5b) zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących 

przewóz lotniczy pasażerów; 
5c) ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym 

przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej; 
5d) prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom 

terroryzmem; 
6) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, 

aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej; 

7) ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy 
państwowej; 

8) (uchylony); 
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9) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i 
kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom 
państwowym; 

10) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez 
statki przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

11) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej 
przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, 
przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz 
informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

12) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 
przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych 
oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód 
granicznych; 

13) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 
przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji 
psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych; 

13a) przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom; 

14) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. 
2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i 

wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, 
popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 
czynności służbowych. 

2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz 
umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

3. Straż Graniczna w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego 
współdziała z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz organami 
ochrony granic innych państw. 

4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 
Art. 9. 

1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń w zakresie 
określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią 
służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-
rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania 
przygotowawcze według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także wykonują 
czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych właściwych organów 
państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych 
przepisach. 

1a. Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z informacji o 
osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i 
instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 
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lub prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.), bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. 

1b. Administrator danych, o których mowa w ust. 1a, jest obowiązany udostępnić dane, z 
zastrzeżeniem ust. 1d, na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej lub upoważnionego 
funkcjonariusza, okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową. Fakt 
udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 
r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

1c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym 
mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz 
możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej 
lub komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom. 

1d. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb 
przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku 
prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-
rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej, uwzględniając zakres informacji niezbędnych 
do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej, cel, organizację przekazywania 
informacji oraz sposób ich dokumentowania. 

1e. Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, 
korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji 
Kryminalnych. 

<1f. Straż Graniczna, w celu zapewnienia skuteczności przeprowadzania kontroli 
legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom, może korzystać, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585, z późn. zm.), z danych zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych na koncie ubezpieczonego oraz koncie płatnika składek, dotyczących 
cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych oraz płatników 
powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom.> 

2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. Funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek 

respektowania godności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. 
6. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2, funkcjonariusze Straży 

Granicznej mogą być mianowani do pełnienia odpowiednich funkcji pełnomocników 
granicznych. Funkcję głównego pełnomocnika granicznego pełni Komendant Główny 
Straży Granicznej. 

7. Komendant Główny Straży Granicznej określa: 
1) metody i formy wykonywania zadań Straży Granicznej w zakresie nieobjętym 

innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy, w tym zadań wykonywanych 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami 
wydanymi na podstawie ustawy oraz przepisami prawa Unii Europejskiej; 
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2) sposób pełnienia służby w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na 
podstawie ustawy, w tym sposób pełnienia służby poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy 
oraz przepisami prawa Unii Europejskiej; 

3) szczegółowy tryb wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym 
wiz, przez komendantów placówek Straży Granicznej; 

4) szczegółowy sposób wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności 
zleconych w trybie ust. 1 przez właściwe organy państwowe; 

5) sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy 
państwowej i kontroli ruchu granicznego; 

6) sposób gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej; 
6a) zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży 

Granicznej; 
7) szczegółowe zasady szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do 

realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także normy 
wyżywienia zwierząt; 

8) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby. 
 

Art. 9e. 
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż 

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i 
utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1) określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 
168, art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Kodeksu 
karnego, 

2) określonych w art. 270-275 Kodeksu karnego w zakresie dokumentów 
uprawniających do przekraczania granicy państwowej, 

3) skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 
jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają 
pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 
podstawie odrębnych przepisów, 

4) pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub 
przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych 
podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów 
określonych w przepisach o broni, amunicji oraz o materiałach wybuchowych, a 
także o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) określonego w art. 147 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, 
6) określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych, 

6a) określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niebędące 
funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z 
wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 
Straży Granicznej, 
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<6b) określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 9 ustawy z dnia 10 maja 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,> 

7) ściganych na mocy umów międzynarodowych, 
gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny 
wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody 
Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży 
Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, może, w 
drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 
potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, 
wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 
względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 
zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1) Komendant Główny Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 
Generalnego, 

2) komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 
którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 
miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W 
razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli 
operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 
stosowania. 

5. (uchylony). 
6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 
informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na: 
1) kontrolowaniu treści korespondencji; 
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek; 
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów 
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 
telekomunikacyjnych. 

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 
kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1) numer sprawy i jej kryptonim; 
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 
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3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 
miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 
9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy 

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta 
oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym 
mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o 
jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia 
tej kontroli. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 
pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo 
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy właściwy 
miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Straży Granicznej, na pisemny 
wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży 
Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, 
może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas oznaczony 
również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 
przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 
materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 
stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu, 
jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są 
wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 
może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej 
wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 
pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 
operacyjnej. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o 
wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu 
tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 
mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 
Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o 
którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 
operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 
odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 
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16a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 
wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 
postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 
operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 
inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 
postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 
trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 
operacyjnej, przekazanych mu przez organ Straży Granicznej niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku przez prokuratora. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 
materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 
wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje 
niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia 
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających 
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia 
dla toczącego się postępowania karnego. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 
mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 
poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9 
i 10, przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie 
tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania karnego. 

20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i 
przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz 
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i 
uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

 
Art. 9f. 

1. W sprawach o przestępstwa: 
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1) określone w art. 228 i 229 Kodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy i 
pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych, 

1a) określone w art. 229 Kodeksu karnego, popełnione przez osoby niebędące 
funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z 
wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 
Straży Granicznej, 

2) określone w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, 
art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258 i art. 264 § 2 i 3 Kodeksu karnego, 

<2a) określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 9 ustawy z dnia 10 maja 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,> 

3) określone w art. 86, 87 i art. 91 Kodeksu karnego skarbowego, 
4) pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów 

akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również 
przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach 
wybuchowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) ścigane na mocy umów międzynarodowych 
- czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych 
wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania 
dowodów przestępstwa, mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia 
lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo 
których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także 
przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. 

2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać także na 
złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 
przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, 
przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści 
majątkowej. 

3. Komendant Główny Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1-5, a komendant oddziału Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2-5, może zarządzić, na czas określony, czynności, o których 
mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze 
względu na siedzibę organu Straży Granicznej zarządzającego te czynności, którego na 
bieżąco informuje o ich wynikach. Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w 
każdym czasie. 

3a. Przed wydaniem pisemnej zgody prokurator zapoznaje się z materiałami 
uzasadniającymi przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może, 
po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 3, 
jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności na okres nie dłuższy niż kolejne 3 
miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia. Przepis ust. 3a stosuje się 
odpowiednio. 
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5. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być stosowane środki 
techniczne umożliwiające uzyskiwanie i utrwalanie treści informacji, w tym obrazu lub 
dźwięku. 

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 
lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 
Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje właściwemu 
prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, wszystkie materiały zgromadzone 
podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. W postępowaniu przed 
sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie 
pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

6a. Zgromadzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały 
niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 
dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 
niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 
zarządza organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie czynności. 

6b. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 
mowa w ust. 6a, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 
poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 3. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i 
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowywania, 
przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas tych 
czynności, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych 
czynności i uzyskanych materiałów, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

 
Art. 10d. 

1. Straż Graniczna prowadzi kontrolę, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, w celu ustalenia 
stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez 
cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. 

2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w 
jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli, zwanego dalej "upoważnieniem", wystawionego przez 
właściwego komendanta. Upoważnienie okazuje się przed rozpoczęciem kontroli. 

3. Upoważnienie zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i 
miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego 
do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres 
kontrolowanego, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty 
rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej 
upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o 
prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. W przypadku podejrzenia, że przepisy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie są 
przestrzegane, i okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, 
kontrole przeprowadza się na podstawie legitymacji służbowych. Kontrolowanemu 
doręcza się upoważnienie nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia kontroli. W 
przypadku kontroli, na podstawie legitymacji służbowych, kontrolowany ma obowiązek 
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wskazać adres do doręczeń. W przypadku braku takiego adresu lub gdy wskazany adres 
okazał się nieprawdziwy, upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone. 

5. Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i inne 
instytucje, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów, o 
których mowa w ust. 1, osoby fizyczne. 

6. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego oraz w innych miejscach 
wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także w miejscu 
przechowywania wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem 
pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej. 

7. Podczas wykonywania kontroli funkcjonariusze mogą korzystać z pomieszczeń do pracy 
kontrolowanego. Jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych tego wymaga, mogą one 
być przeprowadzone także w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. 

8. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia 
jego spraw, pracownik kontrolowanego oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są 
obowiązani umożliwić wykonywanie kontroli oraz uczestniczyć w przeprowadzaniu 
oględzin miejsc wykonywania pracy. 

9. Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień 
dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać dokumenty, w tym dokumenty żądane przez 
kontrolujących funkcjonariuszy, umożliwić sporządzanie ich kopii oraz zapewnić 
funkcjonariuszom warunki do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne 
pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. 

10. Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, 
pracownicy kontrolowanego, osoby współdziałające z kontrolowanym oraz inne osoby 
przebywające w miejscu przeprowadzania kontroli są obowiązani udzielać wyjaśnień 
dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności 
lub zadań. 

11. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani do poświadczenia 
zgodności odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów dostarczonych 
kontrolującym. 

12. Kontrolowany lub osoby, o których mowa w ust. 10, mogą złożyć funkcjonariuszom 
kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenia dotyczące przedmiotu kontroli, które 
załącza się do protokołu kontroli. 

13. W przypadku wystąpienia w toku kontroli okoliczności wymagających wiadomości 
specjalistycznych, w szczególności dotyczących dokumentów potwierdzających 
legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców, można powołać biegłego. 

14. Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz sporządza: 
1) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli - protokół kontroli; 
2) w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości - notatkę służbową. 

15. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności: 
1) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz numer jego legitymacji służbowej; 
2) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli; 
3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 
4) miejsce przeprowadzenia kontroli; 
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5) dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres 
(siedzibę) oraz numer REGON, KRS lub NIP; 

6) opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli; 
7) opis skontrolowanych dokumentów i zezwoleń z podaniem ich numeru, okresu 

ważności oraz organu, który dokument lub zezwolenie wydał; 
8) wynik kontroli; 
9) podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół kontroli; 

10) podpis kontrolowanego lub adnotację o przyczynach jego braku. 
16. Notatka służbowa powinna zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce sporządzenia notatki; 
2) dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres 

(siedzibę) oraz numer REGON, KRS lub NIP; 
3) wynik kontroli; 
4) podpis funkcjonariusza sporządzającego notatkę. 

17. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w 
terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. 

18. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do 
podpisania go przez kontrolującego oraz pozostawienia kontrolowanemu kopii protokołu. 

19. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli 
lub notatka służbowa powinny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza. 

20. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli organ Straży Granicznej właściwy ze 
względu na miejsce dokonanej kontroli podejmuje dalsze czynności określone w 
przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. 

[21. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 
69, poz. 415, z późn. zm.) organ Straży Granicznej dokonujący kontroli występuje z 
wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za 
stwierdzone nieprawidłowości.] 

<21. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 
r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiących wykroczenie organ Straży 
Granicznej dokonujący kontroli występuje z wnioskiem do właściwego sądu 
rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.> 

22. Straż Graniczna w zakresie wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, współdziała z 
organami administracji publicznej, a w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją 
Pracy, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami kontroli skarbowej 
oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. 

23. Organ Straży Granicznej dokonujący kontroli zawiadamia o podejrzeniu naruszenia 
przepisów prawa właściwe organy, w szczególności: 
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1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w przypadku naruszenia przepisów w zakresie 
ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy; 

2) Państwową Inspekcję Pracy - w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy; 
3) urząd kontroli skarbowej - w przypadku naruszenia przepisów prawa podatkowego; 
4) Służbę Celną - w przypadku naruszenia przepisów prawa celnego; 
5) Policję lub Prokuraturę - w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. 

<23a.Komendant Główny Straży Granicznej jest obowiązany do przekazywania 
ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych, nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, zbiorczych 
wyników kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
z uwzględnieniem liczby kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku oraz 
procentowego udziału podmiotów powierzających wykonywanie pracy 
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym sektorze, o którym mowa w art. 
4 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.> 

24. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

25. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania 
kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz wzory stosowanych dokumentów, mając na 
względzie konieczność zapewnienia sprawności przeprowadzanej kontroli oraz 
prawidłowego dokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, poz. 362 i poz. 440) 

 
Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
pkt 1-55 pominięte 
55a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

<55b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 
pkt 2, 5 i 7–9 cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub 
wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 
posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
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składek z tytułu tych należności w części finansowanej przez płatnika składek 
oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez 
zakład pracy temu cudzoziemcowi;> 

pkt 56-62 pominięte 
2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 20, uważa się te wierzytelności, których 

nieściągalność została udokumentowana: 
1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 
albo 

2) postanowieniem sądu o: 
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy 

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania lub 

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub 

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
albo 

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane 
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby 
równe albo wyższe od jej kwoty. 

3. Nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 21, uznaje się za 
uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: 

1) dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan 
likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku albo 

2) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek 
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o 
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo 

3) wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na 
drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

4) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. 
3a. (uchylony). 
3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1. 
3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. 

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 
ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 
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funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się 
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 
pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien być, z wyłączeniem 
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej 
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu 
pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji 
wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby 
podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących 
działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz 
Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać co najmniej 
następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer 
rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 
trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km 
przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych 
kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 

8. Przepis ust. 1 pkt 38b stosuje się wyłącznie przy określaniu dochodu, o którym mowa w 
art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1-4. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 
Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
pkt 1-57 pominięte 
57a) nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 

40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek; 

<57b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, 
świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 
pkt 2, 5 i 7–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania 
osobiście działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał 
ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
składek z tytułu tych należności w części finansowanej przez płatnika składek 
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oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez 
zakład pracy temu cudzoziemcowi;> 

pkt 58-67 pominięte 
1a. (uchylony). 
1b. Ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie się przez 

to prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, 
walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów 
wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności 
opcje i kontrakty terminowe. 

2. Za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których 
nieściągalność została udokumentowana: 

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 
stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, 
albo 

2) postanowieniem sądu o: 
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy 

majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania, lub 

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod lit. a, lub 

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, 
albo 

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane 
koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby 
równe albo wyższe od jej kwoty. 

2a. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną: 
1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli: 

a) dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, 
postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca 
likwidację majątku, albo 

b) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w 
rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek 
dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o 
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo 

c) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i 
skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa 
sądowego; 

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26 lit. a tiret pierwsze i lit. b, jeżeli: 
a) spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. a albo lit. b, lub 
b) opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6 

miesięcy, a ponadto: 
– spełniony jest warunek określony w pkt 1 lit. d albo 
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– wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, 
albo 

– miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek 
mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego 
miejsca i majątku. 

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

1) gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

2) gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem 
OECD; 

3) gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem 
OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi 
obaw; 

4) gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i 
zakładów ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich 
udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku 
gdy w budżecie państwa określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań; 

5) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by) 
otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w 
przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw; 

6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie 
przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, 
dla określonej umowy kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100% 
sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia 
rezerwy celowej jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub 
gwarancją; 

7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonych na podstawie 
przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne; 

8) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej 
Polskiej (gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 
przy czym uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały 
właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania 
maksymalnej wysokości pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w 
roku budżetowym; 

9) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek 
banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz 
z należnymi odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia 
na złote należy dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank 
Polski na dzień dokonywania klasyfikacji; 

10) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku: 
a) posiadającym ekspozycję kredytową lub 
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b) mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy 
sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw 

- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania 
środków z rachunku lokaty; 

11) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 
odsetkami i prowizją, prawa własności: 

a) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy 
Bank Polski, 

b) papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów 
będących członkiem OECD, 

c) bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki 
- według ich wartości godziwej; 

12) hipoteki ustanowionej na: 
a) nieruchomości, 
b) użytkowaniu wieczystym, 
c) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, 
d) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, 
e) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię 

mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na członka; 
13) gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli 

łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela) 
jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego gwaranta 
(poręczyciela), pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet 
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni; 

14) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 
odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych 
przez strony w umowie; 

15) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi 
odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych 
w pkt 11, będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD; 

16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego; 
17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków 

powietrznych; 
18) zastawu rejestrowego na: 

a) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich 
wartości godziwej, 

b) prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15; 
19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej; 
20) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank 

posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego, wraz z 
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oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z 
rachunku lokaty; 

21) oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, 
zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika, 
mających na celu utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz 
utrzymanie niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod 
warunkiem że: 

a) treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń 
w przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej, 

b) bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych 
roszczeń wobec wystawcy oświadczenia, 

c) zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach, 
d) łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez 

wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego 
wystawcy, pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet 
kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni. 

2c. Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę 
tworzenia rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o 
rachunkowości, o wartość zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach. 

2d. Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a oraz pkt 21, rozumie się: 
a) należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych, 
b) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 
utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3a. (uchylony). 
3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie 

umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1. 
3c. Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie 

kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały 
udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem sądu. 

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c ma zastosowanie do banków uczestniczących w 
realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem 
przeznaczenia i wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej 
umorzeniu na uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym 
programem. 

3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na 
podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu 
zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu 
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank. 

3f. W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty 
kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a tiret 
drugie i lit. c, do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została 
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uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy 
ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d. 

4. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie się 
przez to stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio 
pojemność silnika. 

5. Przebieg pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien być, z wyłączeniem 
ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej 
przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna 
zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby 
używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer 
wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych 
kilometrów, stawkę za jeden kilometr przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia 
liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz 
podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytułu 
używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

6. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez 
udziałowców (akcjonariuszy) udziałów (akcji) w spółce określa się na podstawie liczby 
praw głosu, jakie w związku z posiadanymi udziałami (akcjami) przysługują tym 
udziałowcom (akcjonariuszom). 

7. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub 
kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub 
kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka 
została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od 
tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub 
udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi 
lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-
16m. 

7a. (uchylony). 
7b. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą 

umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego 
określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; 
przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze 
dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę. 

7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 
91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. 

7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 
ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. 

7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po średniku nie stosuje się przy zamianie jednostek 
uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 
funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawą z 
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

7f. Przez fundusze kapitałowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się fundusze 
inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 
r. o funduszach inwestycyjnych. 
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8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za 
koszt uzyskania przychodów. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 
załączniku nr 3 do ustawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 

 
Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 
zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 
informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 
których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 
zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 
1) zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 
obliczony; 

2) hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 
2a)  zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek i odsetek za 

zwłokę ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 
3) składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 
subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

a) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 
b) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz 

osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 
- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 
poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4) składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 
5) składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których 

mowa w art. 40a ust. 4. 
1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 
1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat 
dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e 
według stanu konta ubezpieczonego oraz 
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2) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 
każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 
ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 
kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 
wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, 
wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat, 
podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej 
emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy, 
cztery i pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, wynoszący 
60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury, 
hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 
któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 
hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 
konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 
ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w jego 
przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się 
dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej emerytury 
kapitałowej. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 
1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 
w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 
dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w 
przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość 
hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym 
wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 
zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 
w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o 
kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze 
trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku 
mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej 
emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub 
65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 
ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 
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2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 
jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 
korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 
jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 
Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 
lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z 
Centralnej Bazy Danych RCI PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 
składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 
składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 
wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 
wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 
ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 
dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 
rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 
zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 
ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 
przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 
oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 
wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 
wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię 
informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 
udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 
niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 
ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1) błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 
wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 
składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 
dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na 
koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, 
albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 
brakujących dokumentów; 

2) błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 
rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 
danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 
albo brakujących dokumentów. 
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2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 
stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 
nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 
określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1) uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 
drodze decyzji; 

2) otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 
drodze kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 
brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 
danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 
koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 
społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 
składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 
zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 
zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

[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, komornikom 
sądowym, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz 
Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych.] 

<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, komornikom 
sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy 
społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych.> 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 
płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 
5 i 6. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 
dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 
zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 
koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 
ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 
1) w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 
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2) w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko 
lub nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 
pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 
7. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 
ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 
niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

[9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 
sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, ośrodkom 
pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego, a także w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.] 

<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 oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a także 
w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta.> 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 
sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że 
przepisy odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład 
za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając 
ponoszone przez Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności: 

1) koszty wyszukania informacji; 
2) koszty sporządzenia zaświadczenia. 

<11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy: 

1) wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do 
ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca – w terminie do 
końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, 
którego wykaz dotyczy oraz 

2) dane ubezpieczonego cudzoziemca – w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
pisemnego wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 
1) numer NIP; 
2) numer REGON; 
3) numer PESEL; 
4) numer według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 
5) serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 
6) nazwę skróconą; 
7) imię i nazwisko; 
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8) adres siedziby; 
9) adres do korespondencji; 
10) adres miejsca prowadzenia działalności; 
11) liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 
12) obywatelstwo cudzoziemca; 
13) tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 
1) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 
2) numer PESEL, jeżeli został nadany; 
3) imię i nazwisko, datę urodzenia; 
4) obywatelstwo; 
5) płeć; 
6) adres zameldowania; 
7) adres zamieszkania; 
8) adres do korespondencji; 
9) kod tytułu ubezpieczenia; 

10) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 
11) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 
12) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 
13) wymiar czasu pracy; 
14) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki – w przypadku danych przekazywanych do Państwowej 
Inspekcji Pracy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. Nr 197, 

poz. 1661, z późn. zm.) 

 
Art. 9. 

1. Wobec podmiotu zbiorowego można orzec: 
1) zakaz promocji lub reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych lub 

sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług lub udzielanych świadczeń; 
2) zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego 

środkami publicznymi; 
<2a) zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 
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późn. zm.) – w przypadku skazania osoby, o której mowa w art. 3, za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …);> 

3) zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita 
Polska jest członkiem; 

4) zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) (uchylony) 
6) podanie wyroku do publicznej wiadomości. 

[2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, orzeka się na okres od 1 roku do lat 5; orzeka 
się je w latach.] 

<2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2a, 3 i 4, orzeka się na okres od roku do lat 
5; orzeka się je w latach.> 

<2a. W przypadku skazania osoby, o której mowa w art. 3, za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd może zasądzić na rzecz Skarbu Państwa 
kwotę stanowiącą równowartość środków publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 
2a, otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku albo 
orzeczenia, o którym mowa w art. 4.> 

3. (uchylony). 
 

Art. 15. 
Kary pieniężnej, przepadku, zakazów ani podania wyroku do publicznej wiadomości nie 
wykonuje się, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego odpowiedzialność 
podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary upłynęło 10 lat. 
 

<Art. 15a. 
Egzekucję środka, o którym mowa w art. 9 ust. 2a, prowadzi naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W celu wykonania środka 
sąd niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku, o którym mowa w art. 9 ust. 2a, 
przesyła organowi egzekucyjnemu jego odpis lub wyciąg.> 

 
Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 
mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 
a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 
b)  art. 224-232 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), 
c) art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 

120, poz. 1300), 
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d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385 i 1387), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 

f) art. 585-592 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), 

g)  art. 33 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 2004 r. Nr 229, poz. 2315), 

h) art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 
676 i Nr 117, poz. 1007), 

i) art. 58 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, 
poz. 715); 

2) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 
a) art. 310-314 Kodeksu karnego, 
b)  art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), 
c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 
6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z 
2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 153, poz. 1271), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539); 

3)  łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 
a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 
b) art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z 
późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857). 
4)  przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 
5) przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 
6) przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 
7)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200, art. 202 § 

3-4b i art. 203-204 Kodeksu karnego; 
8) przeciwko środowisku, określone w: 

a) art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 
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b) art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), 

c) (uchylona), 
d) art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 
41, poz. 365), 

e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.), 

f) art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

g) art. 47a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.), 

h) art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 
2009 r. Nr 63, poz. 518 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1094); 

9) przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności 
i porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, 
art. 263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego; 

<9a) przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego;> 
10) określone w art. 23-24b ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.); 
11) przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-1181 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, 
z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu 
karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 
2, art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 
469 i Nr 120, poz. 826); 

14)  określone w art. 124, 124a, 126, 130 i 132d ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.); 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530)[.]<;> 

<17) określone w art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 
o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1) przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 
określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3, art. 59 § 1-3, 
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art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 66 § 
1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 73a 
§ 1 i 2, art. 74 § 1-3, art. 75 § 1 i 2, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, art. 
80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2) przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 
usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 
89 § 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 
1 Kodeksu karnego skarbowego; 

3) przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1, art. 99 § 1 i 
2, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 
106a § 1, art. 106b § 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1 oraz art. 106j § 1 
Kodeksu karnego skarbowego; 

4) przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, 
art. 108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573) 

 
Art. 10. 

1. Organy prowadzące postępowania w sprawach o wydanie lub przedłużenie wizy, 
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zwanego 
dalej "zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE", oraz o wydalenie z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pouczają cudzoziemca w języku dla niego 
zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i 
ciążących na nim obowiązkach. 

<1a. W przypadku postępowania w sprawach o wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w pouczeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się także informację 
o możliwości: 

1) wystąpienia z roszczeniem przeciwko podmiotowi powierzającemu 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz wyegzekwowania orzeczenia 
wydanego przeciwko takiemu podmiotowi, w związku z zaległym 
wynagrodzeniem, również w przypadku wydalenia z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres trwania 
postępowania karnego toczącego się przeciwko podmiotowi powierzającemu 
wykonywanie pracy, w którym cudzoziemiec występuje w charakterze 
pokrzywdzonego: 

a) przez przestępstwo powierzenia wykonywania pracy w warunkach 
szczególnego wykorzystania, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
10 maja 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. …), 
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b) małoletniego przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któremu powierzono 
wykonywanie pracy; 

3) podjęcia innych działań przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi, w szczególności zawiadomienia właściwych organów.> 

2. W przypadku gdy postępowanie w sprawie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wszczyna się na wniosek organu, który zatrzymał cudzoziemca, pouczenia 
dokonuje organ, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu. 

 
Art. 53a. 

1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który: 
1) zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować: 

a) naukę lub 
b) szkolenie zawodowe, 

2) ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierza dołączyć do obywatela 
polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim przebywać, 

3) jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w 
kościołach i związkach wyznaniowych, których status jest uregulowany umową 
międzynarodową, przepisami ustaw o stosunku państwa do kościoła lub innego 
związku wyznaniowego lub które działają na podstawie wpisu do rejestru kościołów 
i innych związków wyznaniowych i jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia, 

<3a) jest pokrzywdzonym, o którym mowa w art. 10 ust. 1a pkt 2, 
3b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 

udzielonego na czas trwania postępowania karnego toczącego się przeciwko 
podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który 
zamierza kontynuować pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu 
otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy albo podmiotu, o którym mowa w art. 6 lub art. 7 ustawy z 
dnia 10 maja 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes 
cudzoziemca,> 

[4) wykaże, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1-3 lub w art. 53 ust. 1] 
<4) wykaże, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1–3b lub w art. 53 

ust. 1> 
- jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o zezwolenie, uzasadnia jego 
zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 
miesiące. 

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który 
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, jeżeli: 
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1) przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa 
przed polskim organem władzy publicznej; 

2) wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi 

stwierdza, że cudzoziemiec jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu 
decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi 
(Dz. Urz. WE L 203 z 01.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 19, t. 6, str. 52). 

 
Art. 53b. 

1. [Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13, 14, 16-18 oraz w art. 
53a ust. 1, jest obowiązany posiadać:] <Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 
pkt 1, 2, 7, 9, 13, 14 i 16–18 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1–3, 3b i 4, jest obowiązany 
posiadać:> 

1) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia 
przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

[2) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu w 
przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz w art. 53a 
ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4;] 

<2) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu 
w przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz w art. 
53a ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, 3b i 4;> 

3) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu w 
przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16-18 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1 
lit. a. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest spełniony także wtedy, gdy koszty 
utrzymania cudzoziemca pokrywa członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, 
który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16, jest obowiązany ponadto wykazać, 
że ma zapewnione wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów studiów. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7: 

1) członka rodziny cudzoziemca posiadającego status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

2) małoletniego dziecka cudzoziemca, który pozostaje w związku małżeńskim z 
obywatelem polskim i posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 
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udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub zezwolenie na osiedlenie się udzielone 
w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. 

4a. Przepisu ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1, 
oddelegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu świadczenia usług - 
pracownika przedsiębiorcy z Konfederacji Szwajcarskiej, który świadczy usługi, 
działającego na podstawie prawa Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającego na tym 
terytorium siedzibę, siedzibę zarządu głównego lub główne miejsce wykonywania usług 
pod warunkiem, że cudzoziemiec ten był zatrudniony na terytorium Konfederacji 
Szwajcarskiej. 

5. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po odliczeniu kosztów zamieszkania, 
przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub 
na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od 
której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.). 

5a. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 5, obejmują co najmniej 
wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na 
liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu 
energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego oraz ministrem właściwym do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, 
minimalne kwoty, jakie powinni posiadać cudzoziemcy, o których mowa w art. 53 ust. 1 
pkt 16-18, na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
powrotu oraz dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków 
zgodnie z prawem. Wysokości kwot określone w rozporządzeniu powinny umożliwiać 
pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i 
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, bez konieczności korzystania z 
pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

 
Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary[.]<;> 

<10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …) – 
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio 
wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego 
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku,> 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 
na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

Art. 133. 
1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8. 

2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać w 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzielonych 
zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
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[3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3.] 
<3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 

i art. 102 ust. 3.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 

 
Art. 4. 

1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez: 
1) przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań; 
2) koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez: 

a) realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy, 
b) określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego 

rozumianego jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i 
pracodawców, 

c)  tworzenie, rekomendowanie i upowszechnianie narzędzi, metod i zasobów 
informacyjnych na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, 
organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form 
pomocy określonej w ustawie, 

d)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu 
pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w 
szczególności przez realizowanie i koordynowanie działań w województwach i 
powiatach w zakresie udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES 
oraz koordynowanie partnerstw transgranicznych EURES, na terenie działania 
tych partnerstw, 

e) reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb 
zatrudnienia innych państw, 

f) realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów 
międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi 
w zakresie przepływu pracowników; 

3) (uchylony); 
4) zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez: 

a) udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy, 
b) ustalanie standardów realizacji usług rynku pracy świadczonych przez publiczne 

służby zatrudnienia; 
5) sporządzanie i przedkładanie Radzie Ministrów, okresowych sprawozdań z realizacji 

Krajowego Planu Działań; 
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6) planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 
regionalnego zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 
realizowanych przez instytucje rynku pracy wynikających z programów 
operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w zakresie należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw 
pracy; 

7) dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w 
szczególności przez: 

a) prowadzenie badań i analiz rynku pracy, 
b) ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 
c) koordynowanie opracowywania i rekomendowanie standardów kwalifikacji 

zawodowych dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i 
specjalności, 

d) koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów 
szkoleń zawodowych dla potrzeb rynku pracy, 

e) prowadzenie i udostępnianie internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, w 
szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji 
zawodów i specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych, modułowych 
programów szkolenia zawodowego, 

f) inicjowanie, realizowanie i koordynowanie projektów pilotażowych, 
g) upowszechnianie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w 

ustawie oraz pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia; 
8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów 

teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz 
prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy. 

1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 
3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez pełnienie 
funkcji instytucji łącznikowej. 

2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla 
systemu teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych 
służbach zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną 
funkcjonalność, wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i 
rozwoju systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w 
tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz 
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 
lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i 
Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), 

2) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 
minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania, 
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3) sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu wymagań określających 
minimalny zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby 
zatrudnienia oraz standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji 
na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 
publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i 
rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie 
zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności 
oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z 
wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw pracy może tworzyć rejestry centralne zawierające dane 
dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i 
świadczeń, a także dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i 
ofert pracy, gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów 
ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie 
danych osobowych. 

5. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestrów centralnych utworzonych na 
podstawie ust. 4 oraz mogą z nich korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 
określonych w ustawie, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 3, lub 
narzędzia określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

6. Dane z rejestru utworzonego na podstawie ust. 4 mogą być udostępniane w trybie i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne innym podmiotom realizującym zadania 
publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia 
przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dostęp do 
danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

<7. Minister właściwy do spraw pracy w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych: 

1) określa – na podstawie oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sektory działalności na 
poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 
o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przygotowuje – na podstawie informacji przekazanych przez Straż Graniczną i 
Państwową Inspekcję Pracy – i przekazuje Komisji Europejskiej: 

a) co roku, do dnia 30 czerwca – informacje o liczbie przeprowadzonych w 
poprzednim roku kontroli w zakresie powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz procentowym udziale 
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podmiotów powierzających wykonywanie pracy tym cudzoziemcom w 
każdym sektorze, o którym mowa w pkt 1, 

b) co trzy lata – sprawozdania z realizacji ustawy określającej skutki 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Ministrowie właściwi do spraw odpowiednio: budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej, finansów publicznych, gospodarki, nauki, rolnictwa, 
rozwoju regionalnego, rybołówstwa, transportu, turystyki, zabezpieczenia 
społecznego, spraw zagranicznych oraz zdrowia są obowiązani do współpracy z 
ministrami, o których mowa w ust. 7, przy ocenie ryzyka i określaniu sektorów 
działalności o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 
Art. 18m. 

Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w 
przypadku: 

1) pisemnego wniosku podmiotu; 
2) postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub upadłości; 
3) wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej; 
4) nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch 
kolejnych lat, stwierdzonego na podstawie informacji, o której mowa w art. 19f; 

5) naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych 
w art. 19 pkt 2 i 3, art. 19b-19d oraz art. 85 ust. 2-5; 

6) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków 
prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 1, art. 19a i art. 19e-19h; 

7) złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 
lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19e pkt 1 i art. 19f, niezgodnych 
ze stanem faktycznym; 

8) niezgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym po uprzednim wezwaniu 
podmiotu do złożenia wyjaśnień w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania[.]<;> 

<9) powierzania, na podstawie przepisów o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych, wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.> 

 
Art. 120. 

1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie 
niższej niż 3.000 zł. 
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2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 
1.000 zł. 

3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania 
zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze 
grzywny do 10.000 zł. 

4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań 
zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego 
do wykonywania pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł. 

5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia 
cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny do 10.000 zł. 

6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7, podlega karze 
grzywny nie niższej niż 100 zł. 

 
<Art. 120a. 

Nie podlega karze za wykroczenie określone w art. 120 ust.1, kto powierzając 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …), przebywającemu 
bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, spełnił łącznie następujące warunki: 

1) wypełnił obowiązki, o których mowa w art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 10 maja 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że wiedział, że 
przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej został sfałszowany; 

2) zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń 
społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (Dz. U. z 

2012 r. poz. 404) 

Art. 10. 
1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 
pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 
młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2) (uchylony); 
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3) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 
oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

a) (uchylona), 
b) informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 
c) opłacania składek na Fundusz Pracy; 
d) dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której 

prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 
e) prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w 

przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
f) prowadzenia działalności przez podmioty kierujące osoby w celu nabywania 

umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, 
praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą 
zarobkową - zgodnie z warunkami określonymi w art. 19d i 85 ust. 2 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.); 

4) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców; 

5) (uchylony); 
6) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod 

względem spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

6a) nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz 
art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", 
zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie swoich 
kompetencji; 

6b) nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 
Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 
1907/2006, w zakresie swoich kompetencji; 

7) podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 
środowisku pracy, a w szczególności: 

a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 
środków zapobiegających tym wypadkom, 

b) analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 
zapobiegających tym chorobom, 

c) inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 
szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym, 

e) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f) podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do 
zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 

8) współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania 
przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9) kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w 
ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97); 

9a) kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 
grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2011 
r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016); 

10) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 
11) prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 
12) wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 3045 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 
13) udzielanie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej informacji o minimalnych 

warunkach zatrudnienia pracowników, określonych w dziale drugim rozdziale IIa 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

14) współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi 
za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, polegająca na: 

a) udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
na określony czas, przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników 
skierowanych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym 
członkiem Unii Europejskiej, 

c) wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwego do udzielania 
żądanej informacji ze względu na zakres jego działania; 

15) ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 
wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy 
ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 
oskarżyciela publicznego; 

16) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 
<1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu – na podstawie 
oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 
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ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – sektorów działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD), o szczególnym natężeniu tego zjawiska.> 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 
osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 
rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2) przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 
podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3) osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 
wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym 
powierzone im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 
pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 
przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 
pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 
uciążliwe w środowisku pracy. 

 
Art. 18. 

1. Do zakresu działania Głównego Inspektora Pracy należy: 
1) kierowanie działalnością Głównego Inspektoratu Pracy i okręgowych inspektorów 

pracy; 
2) rozpatrywanie odwołań od decyzji okręgowych inspektorów pracy; 
3) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Państwowej Inspekcji 

Pracy; 
4) sprawowanie ogólnego nadzoru nad: 

a) przestrzeganiem prawa pracy oraz przedkładanie właściwym organom ocen, 
opinii i wniosków w tej dziedzinie, 

b) postępowaniem mandatowym w sprawach o wykroczenia, o których mowa w 
art. 17 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.); 

5) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prawa pracy oraz inicjowanie 
prac legislacyjnych w tej dziedzinie; 

6) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania postępu technicznego w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) przedstawianie wniosków w sprawach nauczania i szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanie i prowadzenie szkolenia inspektorów 
pracy oraz nadzór nad działalnością Ośrodka; 

8) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej w zakresie ochrony pracy; 
9) udział w pracach komisji rządowych badających wypadki przy pracy; 
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10) sporządzanie i przedkładanie informacji i sprawozdań, o których mowa w ust. 3; 
11) nadawanie i cofanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny 

pracy, o których mowa w art. 9. 
2. Główny Inspektor Pracy udostępnia ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorcze 

wyniki kontroli oraz oceny przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. 

<2a. Główny Inspektor Pracy jest obowiązany do przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, zbiorczych wyników kontroli, o 
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, w zakresie dotyczącym powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
z uwzględnieniem liczby przeprowadzonych w poprzednim roku kontroli oraz 
procentowego udziału podmiotów powierzających wykonywanie pracy 
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym sektorze, o którym mowa w art. 
10 ust. 1a.> 

3. Główny Inspektor Pracy przedstawia Sejmowi oraz Radzie Ministrów, nie później niż do 
30 czerwca następnego roku kalendarzowego, informacje z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz coroczne sprawozdanie z jej działalności wraz z wynikającymi z tej 
działalności wnioskami dotyczącymi przestrzegania prawa pracy oraz przepisów ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie 
określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, przez podmioty kontrolowane i organy sprawujące 
nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi 
albo samorządowymi. 

4. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 3, Główny Inspektor Pracy przedstawia 
Radzie Ochrony Pracy oraz podaje do wiadomości publicznej. 

5. Główny Inspektor Pracy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu Głównego 
Inspektoratu Pracy. 

6. Główny Inspektor Pracy dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 
pracowników Głównego Inspektoratu Pracy oraz pracowników nadzorujących lub 
wykonujących czynności kontrolne. 

7. Główny Inspektor Pracy może upoważnić okręgowego inspektora pracy do dokonywania 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników okręgowego 
inspektoratu pracy nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne. 

 


