
1 

 

Pracownicy                                                                                   Rzeszów, dnia 23 maja 2017r. 

Oddziału Postępowań Przygotowawczych  

i Wywiadu Skarbowego  

oraz Wydziału Realizacyjnego  

byłego Urzędu Kontroli Skarbowej  

w Rzeszowie 
 
 

      Pan  

                                                                       Stanisław Karczewski 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W związku z będącym w toku procesem legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy  

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz 

niektórych innych ustaw, pragniemy zwrócić uwagę na krzywdzące podejście  

i niesprawiedliwe potraktowanie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, będących 

wcześniej pracownikami wyodrębnionych komórek Urzędów Kontroli Skarbowej  

w pionie policyjnym. Chodzi tu o grupę funkcjonariuszy i pracowników byłych Urzędów 

Kontroli Skarbowej, którzy dostali propozycje pełnienia służby w strukturach Krajowej 

Administracji Skarbowej. Grupa ta w skali kraju stanowi marginalną część obecnych zasobów 

kadrowych funkcjonariuszy KAS, a wedle przepisów obowiązujących przed wejściem  

w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) również posiadała uprawnienia „policyjne” i na ich 

podstawie wykonywała swoje obowiązki służbowe. Projekt procedowanej obecnie ustawy  

w art. 3 ust. 1 pkt 7 dotyczącym wysługi emerytalnej wymienia okresy służby w Służbie 

Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej pomijając ewidentnie okres pracy w Kontroli 

Skarbowej. 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym uprawnień emerytalnych 

funkcjonariuszy Służby Celnej (sygn. akt K 39/13) pominięcie funkcjonariuszy Służby Celnej 

w ustawie emerytalnej, którzy wykonywali zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 ze zm.) było niezgodne 

z art. 32 Konstytucji. Zatem wszyscy  funkcjonariusze, którzy wykonywali zadania 

polegające m.in. rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw  

w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, jak również przestępstw i wykroczeń określonych 

w Kodeksie Karnym Skarbowym oraz ściganiu ich sprawców, zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego powinni takie uprawnienia posiadać. Czy nie tożsamo powinno być  

z pracownikami Wydziałów Postępowań Przygotowawczych, Wydziałów Realizacyjnych 

oraz Wywiadu Skarbowego byłych Urzędów Kontroli Skarbowej, którzy wykonywali 
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bardzo zbliżone zadania i posiadali szerokie uprawnienia w tym zakresie, a którzy na 

skutek przeprowadzonej niedawno reformy, łączącej struktury celne i skarbowe, będą 

pełnić służbę wspólnie z funkcjonariuszami celnymi w ramach nowopowstałej Krajowej 

Administracji Skarbowej? 

Zupełnie niezrozumiałym i nielogicznym jest fakt, iż właśnie nas pomija się w obecnie 

procedowanej ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy. Należy przypomnieć, że identycznie 

jak funkcjonariusze celni, tak my również do tej pory pełniliśmy służbę w szczególnych 

okolicznościach, często w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i porze nocnej. 

Podobnie jak i oni niejednokrotnie wykonywaliśmy nasze obowiązki służbowe z narażeniem 

życia i zdrowia. Nierzadko pozostawaliśmy do dyspozycji pracodawcy 24 godziny na dobę. 

W ramach powierzonych obowiązków, zarówno inspektorzy kontroli skarbowej – jako 

finansowe organy postępowania przygotowawczego, jak i pracownicy komórek 

organizacyjnych, wykonujących zadania określone w art. 38 ust. 4 ustawy o kontroli 

skarbowej, faktycznie wykonywali czynności procesowe w zakresie prowadzonych śledztw  

i dochodzeń, często pod nadzorem prokuratorów,  poza tym podejmowali szereg koniecznych 

i wynikających z toku postępowania czynności rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych : 

 rozpoznawali popełniane na gorącym uczynku wykroczenia i przestępstwa skarbowe, 

w ramach prowadzonych czynności służbowych w trakcie akcji mandatowych,  

 przeprowadzali czynności zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstw i wykroczeń 

skarbowych w wypadkach niecierpiących zwłoki,  

 dokonywali na miejscach popełnienia czynów zabronionych legitymowania osób, 

zatrzymania rzeczy, oględzin miejsc i rzeczy, przeszukania pomieszczeń i pojazdów,  

 dokonywali rozpoznania i typowania miejsc popełnienia czynów zabronionych, a 

następnie planowali i organizowali czynności dochodzeniowo-śledcze, w tym 

przeszukania i oględziny tych miejsc; w których brali czynny udział, często kierując 

grupą pracowników i wykonując skonkretyzowane zadania w ramach  tych czynności; 

 sporządzali stosowne protokoły i dokumenty procesowe z przeprowadzanych w 

terenie czynności służbowych (wystawianie mandatów, protokoły odmowy przyjęcia 

mandatu,  protokoły zatrzymania, przeszukania, oględzin), dokonywali na miejscach 

przesłuchania świadków, przedstawiali podejrzanym zarzuty w trybie art. 308 § 2 kpk 

i przeprowadzali czynności przesłuchania podejrzanych,  

 wykonywali postanowienia Prokuratora w zakresie zatrzymania rzeczy mogących 

stanowić dowody w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar 

majątkowych, środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych (art. 217 kpk)  

 podejmowali czynności doręczania wezwań świadkom i podejrzanym, 

przesłuchiwania świadków w miejscach zamieszkania; 

 zbierali konieczny materiał dowodowy przy wykorzystywaniu i przeszukiwaniu  baz 

danych, informacji internetowych,  innych czynności rozpoznawczych; 

 sporządzali analizy pod kątem odpowiedzialności karnej, analizowali materiał 

dowodowy w zakresie przepływu fakturowego i finansowego, sporządzali tablice 

poglądowe celem okazania, sporządzali schematy działań grup i powiązań podmiotów. 
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Pracownicy wyodrębnionych komórek, jakie funkcjonowały w ramach Kontroli Skarbowej, to 

jest pracownicy Wywiadu Skarbowego oraz Wydziałów Realizacyjnych, na podstawie 

przepisów ustawy o kontroli skarbowej wykonywali zadania typowo policyjne polegające na 

rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw i przestępstw skarbowych. W tym 

celu Wywiad Skarbowy prowadził czynności operacyjno-rozpoznawcze, wśród których 

znajdowały się:  

 kontrola operacyjna (uzyskiwanie i utrwalanie treści rozmów, uzyskiwaniu i 

utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc 

innych niż miejsca publiczne, uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym 

korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

 niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania 

przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi 

 wykorzystywanie osobowych źródeł informacji, 

 posługiwanie się dokumentami legalizacyjnymi, 

 użycie środków przymusu bezpośredniego oraz  broni palnej, 

 obserwacja. 

Wymienione uprawnienia i zadania w sposób jednoznaczny wypełniają znamiona „czynności 

policyjnych”, określonych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nadmienić należy, że 

pracownicy trzech wymienionych komórek organizacyjnych przy wykonywaniu swoich 

obowiązków ściśle ze sobą współpracowali i uzupełniali się posiadanymi kompetencjami, 

nierzadko w systemie całodobowych dyżurów. 

Pracownicy wyodrębnionych komórek Kontroli Skarbowej podlegali innym procedurom 

naboru niż pozostali pracownicy. Kandydaci do pracy we wskazanych jednostkach musieli 

spełnić określone kryteria: 

 zdać egzamin sprawności fizycznej określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, 

identyczny jak egzaminy do innych służb. 

 poddać się badaniu wariografem, badanie to jest wymagane wyłącznie w służbach 

specjalnych takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Straż Graniczna, 

  badaniom psychologicznym, 

 uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do 

tajemnicy państwowej o klauzuli Ściśle Tajne. 

Niewątpliwie nie jesteśmy tak liczną grupą zawodową jaką są funkcjonariusze Służby Celnej 

i z pewnością nie mamy tak prężnej reprezentacji w postaci związków zawodowych jak oni. 

Być może dlatego, podczas procedowania nad zmianami w ustawie emerytalnej dla 

funkcjonariuszy o nas zapomniano. Nie zmienia to jednak faktu, że dotychczasowe lata naszej 

służby dla Ojczyzny powinny być docenione na równi z funkcjonariuszami Służby Celnej,  

z którymi od 1 marca tego roku mamy wykonywać wspólne zadania w ramach struktur 

Krajowej Administracji Skarbowej, również jako funkcjonariusze.  

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że skoro decyzja ustawodawcy o wyłączeniu 

funkcjonariuszy Służby Celnej z kręgu podmiotów wskazanych w ustawie o zaopatrzeniu 

emerytalnym wg Trybunału Konstytucyjnego była decyzją naruszającą Konstytucję RP, to 
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brak uwzględnienia w przedmiotowej ustawie specyfiki pracy (właściwej dla pozostałych 

służb mundurowych) Wydziałów/Oddziałów  Postępowań Przygotowawczych, Wydziałów 

Realizacyjnych oraz Wywiadu Skarbowego byłych Urzędów Kontroli Skarbowej nosi 

znamiona nierównego traktowania obywateli wobec prawa. Jeżeli Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że punktem odniesienia przy konieczności przyznania 

funkcjonariuszom Służby Celnej odpowiedniej ochrony emerytalnej są cechy wspólne łączące 

pozostałe formacje mundurowe, to pominięcie nas jest zróżnicowaniem niczym 

nieuzasadnionym i tym samym prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. 

W proponowanym kształcie ustawy, ustawodawca opiera się na uprzywilejowaniu wyłącznie 

funkcjonariuszy Służby Celnej, gdyż tylko wobec nich wydany został przedmiotowy wyrok. 

Pragniemy jednak zaznaczyć, że o ile wyrok wiąże co do konieczności uprzywilejowania 

funkcjonariuszy Służby Celnej, to nie oznacza, że pozbawia tym samym możliwości 

uwzględnienia również innych grup zawodowych, wykonujących zadania o takim samym 

charakterze, a rozumowanie to powinno wynikać poprzez analogię. Skoro w uprzywilejowane 

prawa emerytalne należy wyposażyć funkcjonariuszy Służby Celnej ze względu na 

specyficzny charakter ich pracy, to należałoby przyznać te przywileje również innym 

funkcjonariuszom, wywodzącym się z dawnych Urzędów Kontroli Skarbowej, którzy również 

wykonywali specyficzne i stresujące czynności, w zróżnicowanych warunkach, przy pełnej 

dyspozycyjności do służby, podległości służbowej, możliwości przeniesienia na inne 

stanowisko służbowe czy w końcu ponosili ryzyko utraty zdrowia i życia. Natomiast przy 

pracach legislacyjnych, wyrok Trybunału Konstytucyjnego winien być aktem pomocniczym  

w procesie tworzenia sprawnie działającego systemu emerytalnego funkcjonariuszy urzędów 

celno-skarbowych, tym bardziej w obliczu nowo zawiązanej Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

Mając na względzie powyższe argumenty oraz to, żeby w sposób kompleksowy  

i sprawiedliwy dopełnić reformę Krajowej Administracji Skarbowej, zwracamy się z prośbą  

o uwzględnienie następujących propozycji i wniesienie stosownych poprawek do projektu tej 

ustawy podczas prac w komisji senackiej: 

 Art. 1 pkt 9 procedowanej ustawy otrzymuje brzmienie: 

„9) w art.13 w ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służbie Celno-Skarbowej i w Służbie Więziennej traktuje się:” 

b) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

„5) okresy zatrudnienia pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej  

i Ministerstwa Finansów, wykonujących obowiązki służbowe w 

komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1 i art. 36 

ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 
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2004r. nr 8, poz. 65ze zm.) oraz w komórkach organizacyjnych, 

zajmujących się wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 38 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004r. 

nr 8, poz. 65 ze zm.)”  

 

 W art. 20 pkt 1 procedowanej ustawy po lit. b) dodać lit. c) 

b) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: 

„8b. Przepis art. 150 ust. 8a nie dotyczy pracowników Urzędów Kontroli 

Skarbowej i Ministerstwa Finansów, wykonujących obowiązki służbowe w 

komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1 i art. 36 ust. 1 

ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 

8, poz. 65 ze zm.) oraz w komórkach organizacyjnych, zajmujących się 

wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 

września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 8, poz. 65 ze zm.)” 

 

 Art. 22 procedowanej ustawy otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. 1. Pracownikowi, który przyjął propozycję pełnienia służby, okres służby 

uprawniający do świadczeń z ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin liczy się od dnia przekształcenia stosunku pracy w stosunek służby w Służbie 

Celno-Skarbowej, określonego w propozycji pełnienia służby z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pracownikowi, który przed przyjęciem propozycji pełnienia służby, był 

pracownikiem Urzędu Kontroli Skarbowej  lub Ministerstwa Finansów, wykonującym 

obowiązki służbowe w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 11g ust. 1, art. 36 

ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 8, 

poz. 65 ze zm.) albo w komórce organizacyjnej, zajmującej się wykonywaniem zadań, o 

których mowa w art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej 

(t.j. Dz. U. z 2004r. nr 8, poz. 65 ze zm.) do okresu służby uprawniającego do świadczeń 

z ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wlicza się, okres stażu pracy w 

wymienionych komórkach.  

3. Funkcjonariuszowi Służby Celnej i funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej 

okresy, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379 i 708), 

w art. 22b ust. 8 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 

2004 r. poz. 1641, ze zm.) oraz w art. 99 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) nie są traktowane jako okresy służby, ani 
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okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin.” 

 

Nadmienić również należy, iż w projekcie ustawy „ Przepisy wprowadzające ustawę o 

Krajowej Administracji Skarbowej”, z dnia  15 lutego 2016r., (w załączeniu), zostały zawarte 

w art. 110 ust. 1 pkt 2 uregulowania prawne przewidujące dla inspektorów kontroli skarbowej 

oraz osób które zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny – stopień w korpusie 

oficerów oraz w art. 116 ust 3 zapisy przewidujące wliczenie do okresu zatrudnienia od 

których zależą uprawnienia i świadczenia należne funkcjonariuszowi celno-skarbowemu, w 

tym uprawnienia wynikające z ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin., okresu zatrudnienia m. in. w administracji skarbowej.    

 

Na oryginale podpisy pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w 

Przemyślu, byli pracownicy Oddziału Postepowań Przygotowawczych, Wydziału Wywiadu 

Skarbowego oraz Wydziału Realizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Senator RP, Pan Grzegorz Bierecki, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych Senatu RP, 

- Senator RP, Pani Janina Sagatowska,  członek Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych Senatu RP, 

- Senator RP, Pani Alicja Zając,  

- Senator RP, Pan Zdzisław Pupa,  



Projekt z dnia 15.02.2016 r. 

USTAWA 

z dnia ............................... 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa z dnia …………… o Krajowej Administracji Skarbowej, zwana dalej "ustawą o 

KAS", wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 16 ust. 2 (dotyczącego 

powołania Szefa KAS), który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

Rozdział 2 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

  

Rozdział 3 

Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe 

Art. 99. Traci moc: 

1) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.); 

2) ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578, z 

późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.); 

4) ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269, z późn. 

zm.). 

Art. 100. 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. znosi się: 

1) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 

2) dyrektorów izb skarbowych; 

3) dyrektorów izb celnych; 

4) dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; 

5) naczelników urzędów skarbowych; 

6) naczelników urzędów celnych; 

7) finansowe organy postępowania przygotowawczego: 

a) urzędy skarbowe, 

b) urzędy celne, 

c) inspektorów kontroli skarbowej; 

8) organy nadrzędne nad finansowymi organami postępowania przygotowawczego: 

a) izby skarbowe, 

b) izby celne, 

c) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. 

2. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się: 

1) izby skarbowe – urzędy obsługujące dyrektorów izb skarbowych; 

2) izby celne – urzędy obsługujące dyrektorów izb celnych; 



3) urzędy skarbowe – urzędy obsługujące naczelników urzędów skarbowych; 

4) urzędy celne – urzędy obsługujące naczelników urzędów celnych; 

5) urzędy kontroli skarbowej – urzędy obsługujące dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; 

6) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. 

Art. 101. 1. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w art. … (przepis końcowy), minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarządzenia, powoła i określi zakres zadań oraz 

zasięg terytorialny pełnomocników[ŁR1]  do spraw: 

1) likwidacji izb i urzędów celnych, izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, Centrum 

Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz do organizacji jednostek organizacyjnych KAS; 

2) organizacji Krajowej Informacji Skarbowej oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów 

- zwanych dalej "Pełnomocnikami". 

2. Pełnomocnicy podlegają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

3. Pełnomocnicy wykonują swoje zadania przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych 

wskazanych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Pełnomocnicy wykonują zadania dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów i dyrektora Krajowej Szkoły 

Skarbowości do czasu ich powołania. 

[ZA2] Art. 102. Osoby zatrudnione lub pełniące służbę w likwidowanych jednostkach 

organizacyjnych, nie później niż do dnia wejścia w życie ustawy o KAS[AAWR3] , otrzymują od 

Pełnomocników, o których mowa w art. 101 ust. 1, pisemną informację o miejscu wykonywania 

obowiązków służbowych nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r. 

Art. 103. Osoby zatrudnione lub pełniące służbę w likwidowanych jednostkach organizacyjnych, z 

dniem wejścia w życie ustawy o KAS, są zatrudnione lub pełnią służbę w odpowiednich jednostkach 

organizacyjnych KAS. W sprawach wynikających ze stosunku pracy i stosunku[BE4]  służbowego 

stosuje się przepisy dotychczasowe nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r. 

Art. 104. Pracownicy wywiadu skarbowego i pracownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych 

kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, oraz 

funkcjonariusze celni z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są uprawnieni do wykonywania i 

realizacji zadań oraz czynności wykonywanych na podstawie art.  …  ustawy o KAS. 

Art. 105. 1. Stosunki pracy i stosunki służbowe osób zatrudnionych lub pełniących służbę w 

likwidowanych jednostkach organizacyjnych, wygasają z dniem 30 czerwca 2017 r., jeżeli w terminie 

do dnia 31 maja 2017 r. osoby zatrudnione lub pełniące służbę w likwidowanych jednostkach 

organizacyjnych nie otrzymają pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia lub 

pełnienia służby albo w razie nieprzyjęcia propozycji zatrudnienia lub pełnienia służby. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza 

celnego traktuje się jak zwolnienie ze służby. 

Art. 106.1. Kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada propozycję, o której mowa w art. 105 ust. 

1, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby w 

jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a 

także dotychczasowe miejsce zamieszkania pracownika lub funkcjonariusza celnego oraz informuje o 

skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub służby. 

http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_1
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_2
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_3
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_4


2. W wyodrębnionych, właściwych w sprawach KAS [BE5] komórkach organizacyjnych urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych propozycję zatrudnienia 

przedkłada Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów[AAWR6]  w porozumieniu z Szefem 

Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Propozycja zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS określa: 

1) datę nawiązania stosunku pracy; 

2) miejsce świadczenia pracy; 

3) rodzaj umowy o pracę; 

4) stanowisko pracy; 

5) wynagrodzenie. 

4. Propozycja pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych KAS określa: 

1) datę nawiązania stosunku służbowego; 

2) miejsce służby; 

3) rodzaj służby; 

4) stanowisko służbowe; 

5) stopień służbowy; 

6) uposażenie. 

Art. 107. W przypadku, o którym mowa w art. 105 ust. 1, pracownikom oraz funkcjonariuszom 

celnym przysługują świadczenia należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu lub zniesieniem 

jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o Służbie Celnej. 

Art. 108[AAWR7] . 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia urzędnikowi służby cywilnej 

zatrudnionemu w likwidowanej jednostce organizacyjnej do dnia 31 maja 2017 r. pisemną propozycję 

zatrudnienia na podstawie mianowania w służbie cywilnej, z zachowaniem dotychczasowego stopnia 

służbowego urzędnika służby cywilnej. 

2. Propozycja, o której mowa w ust. 1 określa: 

1) datę nawiązania stosunku pracy; 

2) miejsce świadczenia pracy; 

3) stopień służbowy; 

4) stanowisko pracy; 

5) wynagrodzenie. 

3. Urzędnik służby cywilnej, któremu przedstawiono propozycję zatrudnienia, składa w terminie 7 dni 

od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie 

oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia. 

4. W razie odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia przez urzędnika służby cywilnej przepisy 

rozdziału 5 ustawy o służbie cywilnej stosuje się. 

Art. 109. Do pracownika lub funkcjonariusza przepisy art. 108 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 110.1. Przedkładając propozycję pełnienia służby należy określić w przypadku: 

1) funkcjonariusza celnego - stanowisko służbowe odpowiadające obecnie zajmowanemu, lub 

wyższe, stopień służbowy równorzędny lub wyższy z dotychczasowym oraz uposażenie zasadnicze 
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wraz z dodatkami do uposażenia nie niższe od dotychczas otrzymywanego uposażenia zasadniczego 

wraz z dodatkami do uposażenia; 

2) inspektora kontroli skarbowej oraz osoby, która z wynikiem pozytywnym zdała egzamin 

kwalifikacyjny na to stanowisko - stopień służbowy w korpusie oficerów oraz uposażenie 

zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia nie niższe niż dotychczasowe wynagrodzenie wraz z 

dodatkami; 

3) pracownikowi wywiadu skarbowego i pracownikowi wyodrębnionych komórek organizacyjnych 

kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11 g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, zatrudnionym na 

czas nieokreślony - stopień w korpusie oficerów oraz uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do 

uposażenia nie niższe niż dotychczasowe wynagrodzenie wraz z dodatkami;[BE8]  

4) członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, izbie skarbowej oraz w 

izbie celnej i wykonującemu czynności kontrolne, [AAWR9] analityczne, prognostyczne lub 

badawcze - stopień odpowiedni do stażu pracy oraz uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do 

uposażenia nie niższe niż dotychczasowe wynagrodzenie wraz z dodatkami; 

5) członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS w 

urzędzie kontroli skarbowej i wykonującemu czynności kontrolne lub analityczne - stopień 

odpowiedni do stażu pracy oraz uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia nie niższe 

niż dotychczasowe wynagrodzenie wraz z dodatkami. 

2. Pracownikom wywiadu skarbowego i wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli 

skarbowej, o których mowa w art. 11 g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, zatrudnionym na czas 

określony, posiadających stopień służbowy funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, należy określić stopień równorzędny z 

dotychczasowym oraz uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia nie niższe niż 

dotychczasowe wynagrodzenie wraz z dodatkami. 

3. Osoba, o której, mowa [BE10] w ust. 1 pkt 2 - 5 jest zobowiązana w terminie trzech lat od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy do odbycia szkolenia specjalistycznego odpowiednio do korpusu 

aspirantów lub korpusu oficerów i potwierdzenia egzaminem ukończenia tego szkolenia. 

Art. 111. Przedkładając propozycję zatrudnienia funkcjonariuszowi celnemu, należy określić 

stanowisko służbowe odpowiadające obecnie zajmowanemu lub wyższe oraz wynagrodzenie wraz z 

dodatkami nie niższe od dotychczas otrzymywanego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do 

uposażenia. 

Art. 112. Przedkładając propozycję zatrudnienia pracownikowi oraz urzędnikowi służby cywilnej 

należy określić stanowisko służbowe odpowiadające obecnie zajmowanemu lub wyższe oraz 

wynagrodzenie wraz z dodatkami nie niższe od dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia wraz z 

dodatkami. 

Art. 113. Pracownik lub funkcjonariusz, który odmówił przyjęcia propozycji pełnienia służby lub 

zatrudnienia ma prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, złożyć pisemne, 
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umotywowane zastrzeżenie do kierownika jednostki organizacyjnej, w której wykonuje obowiązki 

służbowe lub pełni służbę. 

Art. 114. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 113, jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania zastrzeżenia rozpatrzyć je i pisemnie poinformować pracownika lub funkcjonariusza o 

sposobie jego załatwienia. Na wniosek pracownika lub funkcjonariusza kierownik jednostki 

organizacyjnej jest zobowiązany zasięgnąć opinii wskazanego związku zawodowego. 

Art. 115. Spory wynikające z art. 114 podlegają rozpatrzeniu przez sąd pracy. 

Art. 116. 1. W przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia lub pełnienia służby przez 

funkcjonariusza celnego dotychczasowy stosunek służby, z dniem określonym w  propozycji, 

przekształca się w stosunek pracy lub służby w Służbie Celno-Skarbowej, odpowiednio na podstawie 

umowy o pracę albo aktu mianowania do służby przygotowawczej lub stałej i rodzaju dotychczasowej 

służby. 

2. Okres służby w Służbie Celnej wlicza się do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej lub 

zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS, od którego zależą uprawnienia i świadczenia 

należne funkcjonariuszowi lub pracownikowi. 

3.[AAWR11]  Okres zatrudnienia w Inspekcji Celnej, administracji celnej, podatkowej 

[AAWR12] [AAWR13] i skarbowej[BE14] , Służbie Celnej, komórkach wywiadu skarbowego i 

wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11 g 

ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia i 

świadczenia należne funkcjonariuszowi celno-skarbowemu, w tym uprawnienia wynikające z 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

4. Przyjęcie propozycji zatrudnienia przez funkcjonariusza celnego traktuje się jak zwolnienie ze 

służby w rozumieniu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Funkcjonariusz, którego 

stosunek służbowy uległ przekształceniu w stosunek pracy otrzymuje świadectwo służby 

niezwłocznie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, prawo do emerytury ulega zawieszeniu do dnia 

rozwiązania stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych KAS. 

Art. 117. 1. W przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia lub pełnienia służby przez członka 

korpusu służby cywilnej dotychczasowy stosunek pracy, z dniem określonym w propozycji, 

przekształca się w stosunek pracy lub służby w Służbie Celno-Skarbowej, odpowiednio na podstawie 

umowy o pracę albo aktu mianowania do służby przygotowawczej lub stałej i rodzaju dotychczasowej 

pracy. 

2. W przypadku przyjęcia propozycji pełnienia służby przez członka korpusu służby cywilnej 

funkcjonariuszowi celno-skarbowemu nie przysługują środki na zagospodarowanie, o którym mowa 

w art. … ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 

http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_11
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_12
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_13
http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24459#_msocom_14


3. Okres zatrudnienia w likwidowanych jednostkach organizacyjnych wlicza się do okresu 

zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS, od którego zależą uprawnienia i świadczenia 

należne pracownikowi. 

 Art. 117a. Mianowań na stopnie służbowe do Służby Celno-Skarbowej dokona kierownik jednostki 

organizacyjnej w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.[A15]  

Art. 118. 1. W przypadku osoby, która na dzień 31 grudnia 2016 r. zajmowała stanowisko: 

1) zastępcy Szefa Służby Celnej, dyrektora izby celnej i jego zastępcy, naczelnika urzędu celnego i 

jego zastępcy, naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika wydziału[A16] , głównego księgowego, 

kierownika oddziału celnego i jego zastępcy, kierownika referatu, kierownika zmiany oraz dowódcy 

jednostki pływającej; 

2) dyrektora izby skarbowej i jego zastępcy, naczelnika urzędu skarbowego i jego zastępcy, 

naczelnika wydziału, głównego księgowego, kierownika samodzielnego oddziału, kierownika 

oddziału, kierownika samodzielnego referatu, kierownika referatu, kierownika działu, 

3) dyrektora urzędu kontroli skarbowej i jego zastępcy, naczelnika wydziału, głównego księgowego, 

kierownika oddziału oraz kierownika referatu 

- nie stosuje się przepisów art. 110-112 w zakresie stanowiska i odpowiednio wynagrodzenia lub 

uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami. 

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, określa się stanowisko, które zajmowała przed powołaniem lub 

najwyższe w grupie stanowisk niekierowniczych. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia lub 

uposażenia zasadniczego przez okres 3 miesięcy. 

Art. 119. W przypadku powołania na stanowisko dyrektora izby administracji skarbowej, dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej, naczelnika urzędu administracji skarbowej oraz naczelnika urzędu 

celno-skarbowego, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości i dyrektora Centrum Informatyki Resortu 

Finansów przepisów art. 105 nie stosuje się. 

Art. 120. [AAWR17] Niewykorzystany przysługujący urlop wypoczynkowy wynikający z 

dotychczasowego zatrudnienia lub pełnienia służby pracownik lub funkcjonariusz celny wykorzysta 

w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej KAS, w którym będzie 

zatrudniony lub będzie pełnił służbę. 

Art. 121. Funkcjonariusz celny, członek korpusu służby cywilnej i pracownik, w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 159 ustawy o KAS, jest obowiązany do złożenia, w 

terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pisemnej informacji, o której mowa w art. 

160 ust. 1 ustawy o KAS. Przepisy art. 160 ust. 2-4 ustawy o KAS stosuje się. 

Art. 122. Funkcjonariusz [BE18] celny, członek korpusu służby cywilnej i pracownik urodzony przed 

dniem 1 sierpnia 1972 r. składa oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990; art. 7 ust. 3a tej ustawy stosuje się odpowiednio. 

Art. 123. 1.Postępowania: 

1) kwalifikacyjne do Służby Celnej, 

2) kwalifikacyjne do komórek wywiadu skarbowego oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych 

kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11 g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej,[A19]  
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3) dotyczące naboru do służby cywilnej, 

4) dotyczące naboru na stanowiska dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej, dyrektora urzędu 

kontroli skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego 

- w likwidowanych jednostkach wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

kończą się z tym dniem. 

Art. 124. 1. Do funkcjonariusza celnego, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

rozpoczął i nie zakończył służby przygotowawczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o KAS. 

2. Funkcjonariuszowi celnemu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się dotychczas odbyte szkolenia oraz 

złożone lub potwierdzone egzaminy. 

Art. 125. Do postępowań dyscyplinarnych funkcjonariuszy celnych wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy rozdziału 7 ustawy o KAS, chyba 

że przepisy dotychczasowe są względniejsze dla obwinionego. 

Art. 126. Sprawy wszczęte i niezakończone prowadzone na podstawie rozdziału 9 ustawy o służbie 

cywilnej prowadzą komisje dyscyplinarne właściwe dla jednostki organizacyjnej KAS, w której 

obwiniony wykonuje obowiązki służbowe, przy czym wszystkie dotychczas podjęte czynności 

pozostają w mocy. 

Art. 127. Ocenę okresową członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w likwidowanej jednostce 

organizacyjnej sporządza się przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS, jeżeli od dnia sporządzenia 

ostatniej oceny okresowej upłynęło więcej niż 6 miesięcy. W przypadku osób ocenianych po raz 

pierwszy, ocenę sporządza się, jeżeli okres podlegający ocenie jest dłuższy niż 6 miesięcy. 

Art. 128. [AAWR20] 1. Mienie Skarbu Państwa będące w dyspozycji izb skarbowych, izb celnych i 

urzędów kontroli skarbowej oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie izb skarbowych, 

izb celnych i urzędów kontroli skarbowej stają się mieniem będącym odpowiednio w dyspozycji lub 

w trwałym zarządzie właściwych miejscowo izb administracji skarbowej. 

2. Mienie Skarbu [AAWR21] Państwa będące w dyspozycji izb skarbowych oraz nieruchomości 

znajdujące się w trwałym zarządzie izb skarbowych, użytkowane przez biura Krajowej Informacji 

Podatkowej w tych izbach, oraz mienie Skarbu [AAWR22] Państwa będące w dyspozycji Izby Celnej 

w Katowicach oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie tej Izby użytkowane przez 

Wydział Centrum Informacji Służby Celnej stają się mieniem w dyspozycji oraz nieruchomościami w 

trwałym zarządzie urzędu Krajowej Informacji Skarbowej. 

3. Mienie Skarbu [AAWR23] Państwa będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych i urzędów kontroli skarbowej oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, użytkowane przez wywiad skarbowy w celu 

realizacji zadań ustawowych stają się mieniem oraz nieruchomościami w trwałym zarządzie 

odpowiednio w dyspozycji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz właściwych miejscowo izb 

administracji skarbowej, użytkowanym przez wyodrębnione komórki organizacyjne urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych podlegające Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz przez wyodrębnione komórki organizacyjne izb administracji 

skarbowej, w których funkcjonariusze wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze.[A24]  
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4. Mienie Skarbu [AAWR25] Państwa będące w dyspozycji …… znajdujące się w trwałym zarządzie 

… użytkowane przez wyodrębnione komórki organizacyjne kontroli skarbowej, o których mowa w 

art. 11 g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej,[A26]  

Art. 129. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi mienie przekazywane Centrum 

Informatyki Resortu Finansów w zarząd.[A27]  

Art. 129a. Zasoby archiwalne archiwum wyodrębnionego wywiadu skarbowego przejmuje archiwum 

wyodrębnione wyodrębnionych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych podlegających Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w 

których funkcjonariusze wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze.[A28]  

Art. 130. 1. Należności i zobowiązania izb skarbowych, izb celnych i urzędów kontroli skarbowej w 

sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, stają się należnościami i 

zobowiązaniami właściwej miejscowo izby administracji skarbowej. 

2. Prawa [AAWR29] i obowiązki likwidowanych urzędów lub znoszonych organów, przejmują 

odpowiednie jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej lub organy Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

Art. 131. Należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostek organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w 

zakresie niezbędnym do wykonywania zadań Centrum Informatyki Resortu Finansów stają się 

należnościami i zobowiązaniami tego Centrum. 

Art. 132. Postępowania w sprawach organizacyjno-finansowych oraz z zakresu prawa pracy, 

wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS przez dyrektorów izb 

skarbowych, dyrektorów izb celnych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej będą prowadzone 

przez właściwych miejscowo dyrektorów izb administracji  skarbowej. 

Art. 133.1. Prawa [BE30] i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez Szefa 

Służby Celnej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej przejmuje Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

2. Prawa i obowiązki [AAWR31] wynikające z umów i porozumień zawartych przez dyrektorów izb 

skarbowych, dyrektorów izb celnych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej i naczelników urzędów 

skarbowych przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS, przejmują właściwi miejscowo dyrektorzy 

izb administracji skarbowej. 

3. Porozumienia zawarte na podstawie art. 5 ustawy zmienianej w art. … zachowują ważność do 

chwili upływu określonych w nich terminów, na jaki zostały zawarte, zmiany, bądź ich rozwiązania, 

nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Skarb Państwa Ministerstwo Finansów na 

potrzeby realizacji zadań wywiadu skarbowego przejmuje Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej.[A32]  

Art. 134. Centrum Informatyki Resortu Finansów staje się współbeneficjentem projektów 

dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których beneficjentem jest 

minister właściwy do spraw finansów publicznych lub urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, w zakresie dostarczania usług informatycznych.[A33]  
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Art. 135. Dotychczasowe legitymacje służbowe wydane pracownikom izby skarbowej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu wydania nowych, nie dłużej niż 3 lata 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 136. Dotychczasowe składniki umundurowania, legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne 

w rozumieniu ustawy o kontroli skarbowej, zachowują ważność nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

Art. 137. Dotychczasowy wzór sztandaru Służby Celnej, składniki umundurowania, oznaczenia 

stopni służbowych, odznaki honorowej, legitymacje służbowe oraz inne oznaczenia identyfikacyjne 

Służby Celnej zachowują ważność nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.[BE34]  

Art. 138. De[BE35] cyzje w sprawie przydzielenia broni służbowej wydane przez organy kontroli 

skarbowej i organy Służby Celnej zachowują ważność nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

Art. 139. Dotychczasowe dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne oraz oznakowanie pojazdów 

służbowych i jednostek pływających Służby Celnej oraz pojazdów służbowych kontroli skarbowej, 

zachowują ważność nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 140.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na art. 12 ust. 2, art. 46 ust. 5, 47 ust. 10, 

art. 82 ust. 6 oraz art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zachowują moc do 

dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art… ustawy o 

KAS, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 141. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na art. 11b ust. 6, art. 11g ust. 4 oraz art. 38 

ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art… ustawy o KAS, nie 

dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 142. Dotych[BE36] czasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 9 i 10, art. 

23d, art.23e ust. 3, art. 32 ust. 7 i 8, art. 76, art. 77 ust. 5, art. 79 ust. 2 i art. 84 ustawy o grach 

hazardowych, w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 9 i 10, art. 23d, art. 23e ust. 3, art. 32 ust. 7 i 8, 

art. 76, art. 77 ust. 5, art. 79 ust. 2 i art. 84 ustawy zmienianej w art…(o grach hazardowych), w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

Art. 143. 1. [BE37] Zadania wierzyciela należności pieniężnych będącego naczelnikiem urzędu 

skarbowego, dyrektorem izby celnej, dyrektorem izby skarbowej przejmuje wierzyciel ustalony na 

podstawie art. 5 ustawy zmienianej w art. …  i przepisów ustawy. 

2. Pozostają w mocy wysłane upomnienia, tytuły wykonawcze, zarządzenia zabezpieczenia, 

postanowienia zawierające stanowisko naczelnika urzędu skarbowego i inne czynności naczelnika 

urzędu skarbowego, dyrektora izby celnej i dyrektora izby skarbowej jako wierzyciela podjęte na 

podstawie ustawy zmienianej w art. … przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Postępowania w sprawie stanowiska naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora izby celnej i 

dyrektora izby skarbowej jako wierzyciela wszczęte na podstawie art. 34 ustawy zmienianej w art. … 

i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, są dalej prowadzone odpowiednio przez 
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naczelnika urzędu administracji skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego i dyrektora izby 

administracji skarbowej. 

Art. 144. 1. Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, prowadzone przez naczelnika urzędu 

skarbowego lub dyrektora izby celnej, i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, są dalej 

prowadzone przez właściwego naczelnika urzędu administracji skarbowej. 

2. Czynności dokonane przez naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby celnej w postępowaniu, 

o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy. 

3. Postępowania wszczęte z urzędu albo postępowania z wnioskami, skargami i zarzutami złożonymi 

przed dniem wejścia w ustawy na podstawie ustawy zmienianej w art. … i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie ustawy, są dalej prowadzone przez naczelnika urzędu administracji skarbowej 

w ramach postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających przejętych przez ten organ zgodnie z 

przepisami niniejszej ustawy. 

4. Kontrolę prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego zastosowanego przed dniem wejścia w 

ustawy przez naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora izby celnej przeprowadza właściwy 

naczelnik urzędu administracji skarbowej. 

Art. 145. 1. Naczelnik urzędu administracji skarbowej wstępuje w prawa i obowiązki naczelnika 

urzędu skarbowego jako wierzyciela i organu egzekucyjnego i dyrektora izby celnej jako organu 

egzekucyjnego. 

2. Naczelnik urzędu administracji skarbowej [AAWR38] wstępuje odpowiednio w prawa i obowiązki 

dyrektora izby celnej jako wierzyciela. 

3. Dyrektor izby administracji skarbowej wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby skarbowej 

jako wierzyciela. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się w postępowaniach sądowych. 

Art. 146. 1. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem nadzoru i organem wyższego stopnia 

w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozstrzygnięć 

wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby celnej jako wierzyciela i organu 

egzekucyjnego przed dniem wejścia w życie ustawy.  

2. Dyrektor izby administracji skarbowej właściwy według siedziby dyrektora izby celnej jest 

organem właściwym do rozpatrzenia zażaleń na postanowienia dyrektora izby celnej jako wierzyciela 

na podstawie art. 17 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Pozostają w mocy czynności procesowe dokonane przez dyrektora izby skarbowej przed dniem 

wejścia w życie ustawy.    

Art. 147. Do rozpatrzenia wniosków złożonych na podstawie ustawy zmienianej w art. …, w 

sprawach, w których egzekucja, postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy zostały zakończone przez: 

1) naczelnika urzędu skarbowego – właściwy jest naczelnik urzędu administracji skarbowej, którego 

zakres działania obejmuje zadania naczelnika urzędu skarbowego, który zakończył egzekucję, 

postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, 

2) dyrektora izby celnej – właściwy jest odpowiednio naczelnik urzędu administracji skarbowej 

ustalony według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego.   
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Art. 148. Do postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego 

wystawionego przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora izby celnej [AAWR39] i 

niezakończonego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 66 § 4 pkt 3 ustawy 

zmienianej w art. … w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 149. 1. Przy pierwszej czynności podjętej w stosunku do zobowiązanego naczelnik urzędu 

administracji skarbowej i naczelnik urzędu celno-skarbowego zawiadamia go o zmianie odpowiednio 

wierzyciela, organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. 

2. W przypadku zajęć wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych niezrealizowanych do 

dnia wejścia w życie ustawy, naczelnik urzędu administracji skarbowej, który przejął prowadzenie 

postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego zgodnie z niniejszą ustawą, zawiadomi dłużników 

zajętych [AAWR40] wierzytelności o zmianie organu egzekucyjnego.    

3. Naczelnik urzędu administracji skarbowej zawiadomi zobowiązanych, którym dyrektor izby celnej 

rozłożył na raty w trybie określonym w art. 64f ustawy zmienianej w art. … zapłatę kosztów 

postępowania egzekucyjnego o zmianie organu egzekucyjnego i rachunku, na który należy 

dokonywać zapłaty tych kosztów.  

Art. 150. [BE41] Likwidację ruchomości pozostającą we właściwości dyrektora izby celnej na dzień 

wejścia w życie ustawy, przejmuje właściwy naczelnik urzędu administracji skarbowej. 

Art. 151. [BE42] Wnioski o udzielenie informacji i wnioski o powiadomienie, które wpłynęły do 

naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wejścia w życie ustawy i niezałatwione do dnia wejścia 

w życie ustawy, realizuje naczelnik urzędu administracji skarbowej. 

Art. 152. 1. Postępowania wszczęte sprzeciwami złożonymi przed dniem wejścia w ustawy na 

podstawie ustawy zmienianej w art. … i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, są dalej 

prowadzone przez naczelnika urzędu administracji skarbowej w pierwszej instancji i dyrektora izby 

administracji skarbowej w drugiej instancji. 

2. Czynności dokonane przez naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby skarbowej w 

postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy. 

3. Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej wstępuje w prawa i obowiązki dyrektora izby 

skarbowej w postępowaniach sądowych. 

Art. 153.1. [BE43] Naczelnik urzędu administracji skarbowej określony w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 100 § 13 ustawy zmienianej w art. …, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, realizuje zadania naczelnika urzędu skarbowego określonego w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 100 § 13 ustawy zmienianej w art. …, w brzmieniu dotychczasowym, 

dotyczące poboru należności wynikających z grzywien nałożonych mandatami karnymi przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Czynności dokonane przez naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności 

wynikających z grzywien nałożonych mandatami karnymi na podstawie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 100 § 13 ustawy zmienianej w art. … w brzmieniu dotychczasowym 

pozostają w mocy. 

Art. 154. 1. Do rozliczania formularzy mandatu karnego lub serii i numerów mandatów karnych 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, odpowiednio wydanych lub 
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przydzielonych przez dyrektora izby skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

właściwy jest właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej. 

2. Czynności dokonane przez dyrektora izby skarbowej w ramach realizacji zadań określonych w art. 

100 § 4 ustawy zmienianej w art. … w brzmieniu dotychczasowym pozostają w mocy. 

Art. 155. Wiążące informacje akcyzowe wydane na podstawie ustawy o podatku akcyzowym przez 

dyrektorów izb celnych przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają w mocy i mogą być stosowane 

do czasu utraty przez nie ważności. 

Art. 156. Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz decyzje 

dotyczące wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, wydane na podstawie ustawy 

o podatku akcyzowym przez naczelników urzędów celnych przed dniem wejścia w życie ustawy 

pozostają w mocy i mogą być stosowane do czasu utraty przez nie ważności. 

Art. 157. Zgłoszenia, powiadomienia i informacje dotyczące rejestracji w zakresie podatku 

akcyzowego, złożone na podstawie ustawy o podatku akcyzowym właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone organom właściwym w 

sprawach rejestracji w zakresie podatku akcyzowego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 158. Postępowania w sprawach wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym 

wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed dniem wejścia w życie ustawy, 

przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przy czym 

wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy. 

Art. 159. W sprawach wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym dotyczących 

wznowienia postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności 

oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, właściwe są organy, które stały się właściwe w takich 

sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w 

postępowaniu czynności pozostają w mocy. 

Art. 160. Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalne normy zużycia 

wyrobów akcyzowych, wydane na podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym przez 

właściwych naczelników urzędów celnych, pozostają w mocy. 

Art. 161. Zabezpieczenia akcyzowe złożone na podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym 

zachowują ważność. 

Art. 162. Zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielone na podstawie 

przepisów ustawy o podatku akcyzowym zachowują ważność. 

Art. 163. Decyzje w sprawie: 

1) sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych 

lub na wyroby akcyzowe; 

2) wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy 

- wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, na podstawie 

ustawy o podatku akcyzowym, pozostają w mocy. 

Art. 163a. Wnioski: 

1) o wydanie decyzji w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych 

znaków akcyzy, 



2) o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów 

akcyzowych, 

3) o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych, 

złożone do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy na podstawie ustawy o 

podatku akcyzowym, i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy traktuje się jako wnioski 

złożone do właściwego naczelnika urzędu administracji skarbowej w sprawach znaków akcyzy. 

Art. 164. Postępowania w sprawach wynikających z przepisów ustawy o podatku od wydobycia 

niektórych kopalin wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy. 

Art. 165. W sprawach wynikających z przepisów ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

dotyczących wznowienia postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną, stwierdzenia 

nieważności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, właściwe są organy, które stały się właściwe w 

takich sprawach po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w 

postępowaniu czynności pozostają w mocy. 

Art. 166. Rejestr podatników prowadzony na podstawie ustawy o podatku od wydobycia niektórych 

kopalin przez właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

uznaje się za rejestr prowadzony przez organ właściwy w takich sprawach po dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, przy czym wszystkie dane już wpisane do rejestru pozostają w mocy. 

Art. 167. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa 

podatkowego wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organem 

właściwym jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wszystkie podjęte w tych sprawach 

czynności pozostają w mocy. 

2. Właściwi dyrektorzy izb krajowej administracji skarbowej przekażą w terminie 14 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej akta spraw, o których 

mowa w ust. 1. 

Art. 168. Do inspektorów kontroli skarbowej a także osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy 

złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej i 

posiadają ośmioletni staż pracy w organach administracji skarbowej oraz osób, które przed dniem 

wejścia w życie ustawy były funkcjonariuszami celnymi w służbie stałej i posiadały ośmioletni staż 

służby w organach celnych, art. 20 ust. 2, 4 i 5 ustawy zmienianej w art. (ustawa o doradztwie 

podatkowym), stosuje się w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 169. Do stażu służby funkcjonariusza [BE44] celno – skarbowego w Służbie Celno – Skarbowej, 

o którym mowa w art. 20 ust. 5 ustawy zmienianej w art. (doradztwo podatkowe), który przed dniem 

wejścia w życie ustawy pełnił służbę stałą w Służbie Celnej, wlicza się odbytą przez niego przed 

dniem wejścia w życie ustawy służbę w organach celnych. 

Art 170. Przez rozstrzyganie spraw, o których [A45] mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 

(doradztwo podatkowe) rozumie się przeprowadzanie, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

kontroli skarbowej lub podatkowej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych 

oraz uznawanie złożonych zeznań i deklaracji za prawidłowe.[BE46]  
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Art. 171. Wykaz pytań i zadań [BE47] egzaminacyjnych[BE48] , o którym mowa w art. 22 ust. 12 

ustawy zmienianej w art. (doradztwo podatkowe), ustalony przez Państwową Komisję Egzaminacyjną 

do Spraw Doradztwa Podatkowego przed dniem wejścia w życie ustawy i obowiązujący do dnia jej 

wejścia w życie, zachowuje moc do dnia ustalenia nowego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych 

uwzględniającego zmiany w art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w art. …, nie dłużej jednak niż 

przez 4 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.”. 

Art. 172.1. Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe wszczęte i niezakończone przez 

urzędy skarbowe, urzędy celne lub inspektorów kontroli skarbowej jako finansowe organy 

postępowania przygotowawczego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują do 

prowadzenia odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

2. Wszystkie podjęte czynności w postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe pozostają w 

mocy. 

3. Postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe wszczęte i niezakończone przez urzędy 

skarbowe, urzędy celne lub inspektorów kontroli skarbowej jako finansowe organy postępowania 

przygotowawczego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują do prowadzenia 

odpowiednio właściwi naczelnicy urzędów administracji skarbowej.[AAWR49]  Przepis ust. 2 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 172a. 1. Postępowania w sprawach o przestępstwa prowadzone i niezakończone przez 

dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, urzędy skarbowe oraz inspektorów kontroli 

skarbowej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmują do prowadzenia właściwi naczelnicy 

urzędów celno-skarbowych. 

2. Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia prowadzone i niezakończone przez dyrektorów 

izb celnych i naczelników urzędów celnych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przejmują do 

prowadzenia właściwi naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

3. Wszystkie podjęte czynności w postępowaniach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, o 

których mowa w ust. 1 i 2, pozostają w mocy. 

Art. 173. Zadania izb skarbowych, izb celnych i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 

pełniących funkcje organów nadrzędnych nad finansowymi organami postępowania 

przygotowawczego, w sprawach, o których mowa w art. 172, z dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy przejmują odpowiednio właściwi dyrektorzy izb administracji skarbowej. Przepis art. 172 ust. 

2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 174. 1. Postępowania prowadzone na podstawie ustawy o kontroli skarbowej wszczęte i 

niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone przez: 

1) dyrektora urzędu kontroli skarbowej - prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie 

dotychczasowych przepisów; 

2) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej na 

podstawie dotychczasowych przepisów. 

2. Wszystkie podjęte w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, czynności pozostają w mocy. 

3. W sprawach z zakresu stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, wznowienia postępowania, 

uchylenia lub zmiany decyzji wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego 
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Inspektora Kontroli Skarbowej, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy właściwym jest 

odpowiednio naczelnik urzędu …………….. lub  dyrektor izby administracji skarbowej. 

Art. 175. Odwołanie od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 

ustawy o kontroli skarbowej, wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli termin do 

wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 176. W postępowaniach sądowych wszczętych i niezakończonych przez Generalnego Inspektora 

Kontroli Skarbowej, Szefa Służby Celnej, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej, dyrektora 

urzędu kontroli skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego, prawa i 

obowiązki strony w tych postępowaniach przejmują odpowiednio Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej i dyrektor izby administracji skarbowej. 

Art. 177. Audyty wykonywane przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na podstawie 

przepisów art. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej wszczęte i niezakończone 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych 

przepisów przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Art. 178. 1. Postępowania podatkowe wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy prowadzone przez: 

1) naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego jako organy podatkowe pierwszej 

instancji - prowadzi naczelnik urzędu administracji skarbowej na podstawie dotychczasowych 

przepisów; 

2) dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej –  jako: 

a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu 

celnego, 

b)            organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, 

c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji 

- prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepis 

art. 172 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 179. Postępowania podatkowe wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych - jako organ 

podatkowy: 

1)            pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia 

postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu, 

2)            odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1 

- prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Przepis art. 172 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 180. Postępowania celne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy prowadzone przez: 

1) naczelnika urzędu celnego jako organu pierwszej instancji - prowadzi naczelnik urzędu celno-

skarbowego na podstawie dotychczasowych przepisów; 

2) dyrektora izby celnej – jako: 

a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu celnego, 

b)            organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, 



c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji 

- prowadzi dyrektor izby administracji skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepis 

art. 172 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 181. Postępowania celne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy prowadzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych - jako organ 

podatkowy: 

1)            pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia 

postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu, 

2)            odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1 

- prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Przepis art. 172 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 182. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym od decyzji: 

1) naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów urzędów 

kontroli skarbowej, 

2) dyrektorów izb skarbowych oraz dyrektorów izb celnych wydanych przez te organy w pierwszej 

instancji, 

- jeżeli termin do wniesienia odwołania od tych decyzji nie upłynął przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

Art. 183.1. Czynności wywiadu skarbowego wszczęte przez pracowników wywiadu skarbowego 

zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i 

niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone są na podstawie 

dotychczasowych przepisów. 

2. Czynności wywiadu skarbowego wszczęte przez pracowników wywiadu skarbowego 

zatrudnionych w urzędzie kontroli skarbowej i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez pracowników wywiadu 

skarbowego wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze zatrudnionych w izbie administracji 

skarbowej odpowiadającej swą właściwością miejscową właściwości miejscowej urzędu kontroli 

skarbowej, w którym prowadzono wszczęte i niezakończone czynności wywiadu skarbowego.Art. 

184.1. Kontrole podatkowe prowadzone przez organy podatkowe na podstawie przepisów Działu VI 

Ordynacji podatkowej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez naczelników urzędów administracji 

skarbowej. 

2. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez naczelników urzędów celno 

– skarbowych. 

3. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną, o których mowa w art. 48 Unijnego Kodeksu Celnego, 

wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na 

podstawie dotychczasowych przepisów przez naczelników urzędów administracji skarbowej. 

Art.185. Postępowanie audytowe i monitorowanie wykonywane przez Służbę Celną, o których mowa 

w art. 56 i 61a ustawy o Służbie Celnej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 



niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez dyrektorów izb 

administracji skarbowej. 

Art. 186. Urzędowe sprawdzenie wykonywane przez Służbę Celną, o którym mowa w art. 64 ustawy 

o Służbie Celnej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

Art. 187. Postępowania w sprawach opłaty paliwowej wynikające z przepisów ustawy o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wszczęte i niezakończone ostatecznym 

rozstrzygnięciem przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmują organy właściwe w takich sprawach 

po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności 

pozostają w mocy. 

Art. 188. W sprawach wynikających z przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym dotyczących wznowienia postępowań w przedmiocie opłaty paliwowej 

zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenia nieważności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, 

właściwe są organy, które stały się właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy 

czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy. 

Art. 189. Informacje o opłacie paliwowej, o których mowa w ustawie o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym złożone właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za złożone organom właściwym do przyjmowania 

takich informacji po dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 190. Opłatę paliwową wpłaconą na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej właściwej dla dokonywania 

wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego, uznaje się za opłatę paliwową wpłaconą na 

wyodrębniony rachunek bankowy izby administracji skarbowej właściwej dla dokonywania wpłat 

kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego. 

Art. 191. Organami właściwymi do uzyskania od Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych informacji 

o odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, w 

przypadku wydania przed dniem wejścia w życie ustawy decyzji administracyjnych, o których mowa 

w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym, są organy właściwe do uzyskania tych informacji po dniu wejścia  w życie ustawy. 

  

Art. 192. Informacje uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 

i zakłóceń na rynku naftowym od Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o odmowie wpisu do 

rejestru oraz wykreśleniu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, uznaje się za informacje 

uzyskane przez organy właściwe do uzyskania tych informacji po dniu wejścia w życie ustawy.  

Art. 193. [AAWR50] Ustawa wchodzi w życie z dniem….. z wyjątkiem: 

1) art. 100 (likwidacja jednostek), który wchodzi w życie z dniem …. 

2) art. 101 (pełnomocnik), który wchodzi w życie z dniem …. 
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