
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. 

o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz 

niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 775 ) 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 

2014 r. poz. 486, 1055 i 1215)  

 

Art. 2. 

1. Do zadań Służby Celnej należy realizacja polityki celnej w części dotyczącej przywozu i 

wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych, 

a w szczególności: 

1)   wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego; 

2)   wymiar i pobór: 

a)  należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, 

b)  podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 

c)  podatku akcyzowego, 

d)  podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), 

e)  opłaty paliwowej, 

f)  podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

3)   wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii 

Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT); 

4)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 

ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 

substancje chemiczne i ich mieszaniny, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz 

towary i technologie o znaczeniu strategicznym; 

5)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z 

dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. 

zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym"; 
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6)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 

przeciwko: 

a)  zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), 

b)  dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) i w art. 53 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016), 

c)  prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 

z późn. zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 

d)  przyrodzie, określonych w art. 128 i art. 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

e)  środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o których 

mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", oraz przeciwko 

wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie 

niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach 

hazardowych, 

f)  ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, 

określonym w art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 

zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) 

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną; 

7)   wykonywanie kontroli: 

a)  określonych w art. 30 ust. 2 i 3, 

b)  wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier oraz 

dopłat, o których mowa w pkt 2 lit. d, podatku akcyzowego, podatku od wydobycia 

niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej; 

8)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, 

zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń; 

9)   wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 

20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do 

Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1); 

9a)  wykonywanie zadań wynikających z zakazu obejmowania procedurą celną 

dopuszczenia do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w 

ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.); 
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<9a) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 

w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 216 z 17.08.2010, str. 1);> 

10)  współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; 

11)  współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej; 

12)  współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi. 

2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności kontrolne, 

prowadząc postępowania przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej 

dalej "Kodeksem postępowania karnego", Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 

r. poz. 395, 765 i 1247), zwanej dalej "Kodeksem postępowania w sprawach o 

wykroczenia", lub prowadząc postępowania celne, audytowe, podatkowe lub 

administracyjne. 

3. W zakresie zadań określonych w ust. 1 pkt 6 Służbie Celnej przysługują uprawnienia 

procesowe Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, są wykonywane na zasadach określonych w 

rozdziale 3, natomiast kontrole określone w ust. 1 pkt 7 lit. b są wykonywane na zasadach 

określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową". 

 

Art. 8. 

1. [Informacja uzyskana w sposób określony w art. 5-7, która na mocy przepisów odrębnych 

podlega ochronie, jest tajemnicą celną, z zastrzeżeniem ust. 8, i nie może być 

rozpowszechniana przez organ Służby Celnej bez zgody osoby lub organu, który ją 

udostępnił.] <Informacja dotycząca podmiotu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, będąca 

przedmiotem albo wynikiem przeprowadzonej przez organ Służby Celnej analizy 

ryzyka, o której mowa w art. 3 ust. 1, oraz informacja uzyskana w sposób określony 

w art. 5–7, która na mocy przepisów odrębnych podlega ochronie, stanowią tajemnicę 

celną, z zastrzeżeniem ust. 8, i nie mogą być rozpowszechniane.> Przekazywanie 

informacji stanowiących tajemnicę celną, jest dozwolone w przypadku, gdy organ Służby 

Celnej jest do tego obowiązany lub upoważniony zgodnie z obowiązującymi ustawami. 

2. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązani są funkcjonariusze celni, zwani dalej 

"funkcjonariuszami", oraz członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach 

organizacyjnych Służby Celnej, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków uzyskali 

dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną. 

3. Osoby wymienione w ust. 2 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia 

następującej treści: 

"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy celnej. Oświadczam, że są mi znane przepisy 

o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tej tajemnicy.". 
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4. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązane są również inne osoby, którym 

udostępniono informacje objęte tajemnicą celną, chyba że na ich ujawnienie zezwala 

przepis prawa. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które przekazały informacje objęte tajemnicą celną. 

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-5 przepisy art. 294 § 3, 295, 296-297a oraz art. 299-

299b i art. 301 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

7. Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialności karnej jak za naruszenie tajemnicy 

skarbowej. 

8. Przepisów o tajemnicy celnej nie stosuje się do informacji podlegających ochronie na 

podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

9. Dane uzyskane w wyniku wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, mogą 

być udostępnione odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów, o 

ile ich udostępnienie nie będzie stanowiło naruszenia przepisów prawa lub prawnie 

chronionych interesów podmiotów i osób, których informacje te dotyczą. Udostępnianie 

danych powinno nastąpić z zachowaniem zasad wynikających z art. 38 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2). 

10. Za przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 9, w zakresie niezbędnym dla ich 

udostępnienia, mogą być pobierane opłaty, w wysokości nie niższej niż wysokość kosztów 

poniesionych na ich wygenerowanie i przetworzenie. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

udostępniania danych, o których mowa w ust. 9, oraz wysokość opłat, o których mowa w 

ust. 10, uwzględniając efektywne wykonywanie zadań Służby Celnej oraz konieczność 

zapewnienia pokrycia kosztów przetwarzania informacji. 

 

Art. 9. 

1. Organami Służby Celnej są: 

1)   minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

2)   Szef Służby Celnej; 

3)   dyrektorzy izb celnych; 

4)   naczelnicy urzędów celnych. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, realizują zadania, w szczególności organów celnych i 

organów podatkowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczyć organ Służby Celnej do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz 

określić terytorialny zasięg jego działania, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań organów Służby Celnej oraz gospodarcze potrzeby przedsiębiorców. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

właściwość miejscową organów Służby Celnej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, w 

zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów 

celnych i organów podatkowych, uwzględniając rodzaj zadań realizowanych przez organy 

Służby Celnej oraz gospodarcze potrzeby przedsiębiorców. 

<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) właściwość miejscową urzędów celnych oraz izb celnych do wykonywania zadań 

określonych w Kodeksie karnym skarbowym, 

2) właściwość miejscową wyznaczonych urzędów celnych do prowadzenia 

postępowań przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe, określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego 

skarbowego 

– mając na uwadze zapewnienie sprawnego wykonywania zadań Służby Celnej.> 

 

Art. 10. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych koordynuje i współdziała w 

kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Służby Celnej. 

2. Szef Służby Celnej podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

3. Szef Służby Celnej kieruje Służbą Celną oraz zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie 

jej zadań, w szczególności przez: 

1)   sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników 

urzędów celnych; 

2)   realizację budżetu państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej; 

3)   kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w Służbie Celnej oraz wykonywanie 

zadań kierownika urzędu wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach 

organizacyjnych właściwych w sprawach celnych, podatku akcyzowego, gier 

hazardowych, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, zwanych dalej "komórkami organizacyjnymi w urzędzie obsługującym 

ministra"; 

4)   współpracę z właściwymi organami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi; 

[5)   wykonywanie funkcji służby specjalnej w rozumieniu art. 11 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa 

członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski 

Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143 z 03.06.2008, str. 1), zwanego dalej 

"rozporządzeniem (WE) nr 485/2008", polegającej w szczególności na koordynacji i 

ogólnym nadzorze kontroli przeprowadzanych przez inne organy;] 

<5) wykonywanie funkcji specjalnej jednostki w rozumieniu art. 85 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w 

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania 

jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, 

(WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 

1306/2013”;> 

[6)   wykonywanie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 

2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na 

przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT;] 

7)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach odrębnych. 
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<3a. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań, w szczególności 

nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych 

oraz kształtowania polityki kadrowej i szkoleniowej w Służbie Celnej, Szef Służby 

Celnej może wydawać zarządzenia.> 

4. Szef Służby Celnej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy celnych. 

5. Szef Służby Celnej wykonuje zadania przy pomocy: 

1)   naczelników urzędów celnych; 

2)   dyrektorów izb celnych; 

3)   komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra. 

 

Art. 17. 

1. W celu realizacji zadania określonego w art. 10 ust. 3 pkt 5, Szef Służby Celnej jest 

uprawniony do: 

1)   żądania od organów administracji publicznej oraz państwowych jednostek 

organizacyjnych i osób prawnych wszelkich niezbędnych informacji; 

[2)   zlecania wykonania określonych czynności organom administracji publicznej oraz 

państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym do kontroli 

dokumentów, które mają znaczenie dla realizacji rozporządzenia (WE) nr 485/2008.] 

<2) zlecania wykonania określonych czynności organom administracji publicznej 

oraz państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym 

do kontroli dokumentów, które mają znaczenie dla realizacji zadań określonych w 

tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.> 

[2. Pisemne wystąpienie o dostarczenie informacji lub wykonanie określonych czynności 

powinno w szczególności zawierać oznaczenie treści żądania lub zlecenia oraz termin 

dostarczenia informacji lub wykonania określonej czynności. W przypadku podmiotów 

innych niż przeprowadzające kontrole zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 485/2008, 

wystąpienie powinno zawierać ponadto wskazanie okoliczności będących podstawą 

wystąpienia.] 

<2. Pisemne wystąpienie o dostarczenie informacji lub wykonanie określonych czynności 

powinno w szczególności zawierać oznaczenie treści żądania lub zlecenia oraz termin 

dostarczenia informacji lub wykonania określonej czynności. W przypadku 

podmiotów innych niż przeprowadzające kontrole zgodnie z tytułem V rozdziałem III 

rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 wystąpienie powinno zawierać ponadto wskazanie 

okoliczności będących podstawą tego wystąpienia.> 

3. W czynnościach zleconych na podstawie ust. 1 pkt 2 mogą uczestniczyć funkcjonariusze 

upoważnieni przez Szefa Służby Celnej. 

4. W czynnościach zleconych na podstawie ust. 1 pkt 2 oraz realizowanych na podstawie art. 

30 ust. 3 pkt 6 mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz przedstawiciele organów Unii 

Europejskiej. 

[5. Organy administracji publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne 

przeprowadzające kontrole zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 485/2008 są obowiązane 
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do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projektów 

analiz, sprawozdań oraz programów kontroli, najpóźniej na 21 dni przed terminami 

określonymi w tym rozporządzeniu, w celu ich weryfikacji i przekazania do Komisji 

Europejskiej.] 

<5. Organy administracji publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne 

przeprowadzające kontrole zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 są 

obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych projektu propozycji zastosowania analizy ryzyka oraz projektów 

programów kontroli, o których mowa w art. 84 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, i 

sprawozdań z ich realizacji, o których mowa w art. 86 rozporządzenia (UE) 

nr 1306/2013, najpóźniej na 21 dni przed terminami określonymi w tym 

rozporządzeniu, w celu ich weryfikacji i przekazania do Komisji Europejskiej.> 

 

 

Art. 19. 

1. Do zadań dyrektora izby celnej należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych; 

2)   rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników 

urzędów celnych; 

3)   rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych; 

4)   realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbach celnych i urzędach celnych; 

5)   wykonywanie kontroli określonych w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2-10; 

6)   rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 

wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie 

karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie 

przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie 

ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6; 

7)   współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej, w szczególności 

koordynacja działań w zakresie sprawnego wykonywania zadań, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 1; 

8)   współdziałanie z terenowymi organami kontroli skarbowej; 

9)   współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy 

publicznej; 

10)  wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych; 

11)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących 

statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii 

Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT)[.] <;> 

<12) dokonywanie poboru należności celnych, podatków, opłat i dopłat, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2; 
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13) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 8 oraz art. 8 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 

systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT; 

14) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 

w sprawie handlu produktami z fok; 

15) wykonywanie zadań wierzyciela określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619); 

16) prowadzenie postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych zgodnie 

z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

17) przekazywanie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji, o 

której mowa w art. 64 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. poz. 1289), oraz występowanie do państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na podstawie 

tej ustawy z wnioskiem o: 

a) udzielenie informacji, 

b) powiadomienie, 

c) odzyskanie należności pieniężnych, 

d) podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne.> 

2. Dyrektorzy izb celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im izb celnych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi 

sposób i warunki współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów 

celnych z organami, o których mowa w ust. 1 pkt 8, mając na uwadze zapewnienie 

prawidłowej i terminowej realizacji zadań tych organów oraz ekonomikę postępowania. 

 

Art. 24. 

[1. Urzędem w rozumieniu rozdziałów 7-12 i 14 jest izba celna wraz z podległymi urzędami 

celnymi.] 

<1. Urzędem w rozumieniu niniejszego rozdziału oraz rozdziałów 7–12 i 14 jest izba 

celna wraz z podległymi urzędami celnymi.> 

2. Zadania dyrektora generalnego urzędu przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej w stosunku do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

izbach celnych i urzędach celnych wykonuje dyrektor izby celnej. 

3. Zadania kierownika urzędu wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach 

organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra wykonuje Szef Służby Celnej. 

Kierownikiem urzędu dla jednostek organizacyjnych określonych w art. 22 pkt 2 i 3, w 

rozumieniu ustawy, jest dyrektor izby celnej. 

4. W sprawach związanych z pełnieniem służby oraz zatrudnieniem w jednostkach 

organizacyjnych określonych w art. 22 pkt 2 i 3 właściwym do podejmowania 

rozstrzygnięć jest kierownik urzędu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
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Art. 27. 

1. Szefa Służby Celnej - podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych - powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

2. Zastępcę Szefa Służby Celnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych na wniosek Szefa Służby Celnej, z korpusu generałów Służby Celnej lub 

korpusu oficerów starszych Służby Celnej. 

3. Na stanowisko Szefa Służby Celnej może być powołana osoba, która spełnia następujące 

kryteria: 

1)   ma obywatelstwo polskie; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   ma wyższe wykształcenie magisterskie; 

5)   ma co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie obejmującym zagadnienia celne 

lub podatkowe; 

6)   ma co najmniej czteroletni okres zatrudnienia w organach administracji publicznej, w 

tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 

7)   ma nieposzlakowaną opinię; 

8)   daje rękojmię należytego wykonywania zadań. 

4. Na stanowisko zastępcy Szefa Służby Celnej może być powołana osoba, która spełnia 

następujące kryteria: 

1)   ma obywatelstwo polskie; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   ma wyższe wykształcenie magisterskie; 

5)   ma co najmniej czteroletni okres służby w Służbie Celnej, w tym co najmniej trzyletnie 

doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 

6)   ma nieposzlakowaną opinię; 

7)   daje rękojmię należytego wykonywania zadań. 

5. Dyrektora izby celnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych na wniosek Szefa Służby Celnej. 

6. Zastępcę dyrektora izby celnej powołuje i odwołuje Szef Służby Celnej na wniosek 

dyrektora izby celnej. 

7. Naczelnika urzędu celnego powołuje i odwołuje Szef Służby Celnej na wniosek dyrektora 

izby celnej. 

8. Zastępcę naczelnika urzędu celnego powołuje i odwołuje dyrektor izby celnej na wniosek 

naczelnika urzędu celnego. 

9. Na stanowiska, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5-8, może być powołana osoba, która 

spełnia następujące kryteria: 
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1)   ma obywatelstwo polskie; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   ma wyższe wykształcenie magisterskie; 

5)   ma co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie obejmującym zagadnienia celne 

lub podatkowe; 

6)   ma co najmniej czteroletni okres służby w Służbie Celnej; 

7)   ma nieposzlakowaną opinię; 

8)   ma wiedzę zawodową odpowiadającą zakresowi zadań wykonywanych na danym 

stanowisku; 

9)   ma zdolności organizatorskie oraz predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi; 

10)  daje rękojmię należytego wykonywania zadań. 

10. Na stanowiska, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5-8, powołuje się funkcjonariuszy z 

korpusów oficerów Służby Celnej, o których mowa w art. 115 ust. 1 pkt 4 i 5, lub korpusu 

generałów Służby Celnej, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 6. 

<10a. Na stanowisko zastępcy dyrektora izby celnej właściwego w sprawach 

organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych może zostać powołany 

członek korpusu służby cywilnej spełniający kryteria, o których mowa w ust. 9 pkt 1–

5 i 7–10. Przepis art. 28 stosuje się odpowiednio.> 

11. Do powoływania na stanowiska, o których mowa w art. 26 ust. 2 i odwoływania z tych 

stanowisk właściwy jest kierownik urzędu. Powołanie na te stanowiska następuje z 

korpusu aspirantów Służby Celnej, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 3, korpusów 

oficerów Służby Celnej lub korpusu generałów Służby Celnej albo członków korpusu 

służby cywilnej. 

 

<Art. 29a. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu zapewnienia właściwej organizacji 

i właściwego funkcjonowania jednostki organizacyjnej: 

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Służby 

Celnej, może przenieść dyrektora izby celnej na takie samo stanowisko do innej 

jednostki organizacyjnej; 

2) Szef Służby Celnej może przenieść zastępcę dyrektora izby celnej albo naczelnika 

urzędu celnego na takie samo stanowisko do innej jednostki organizacyjnej; 

3) Szef Służby Celnej może przenieść zastępcę naczelnika urzędu celnego na takie 

samo stanowisko do innego urzędu; 

4) dyrektor izby celnej może przenieść zastępcę naczelnika urzędu celnego na takie 

samo stanowisko do innej jednostki organizacyjnej w ramach tego samego urzędu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 86 ust. 4, ust. 5 zdanie drugie i 

trzecie oraz ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu zapewnienia właściwej organizacji 

i właściwego funkcjonowania jednostki organizacyjnej dyrektora izby celnej lub 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zastępcę dyrektora izby celnej można przenieść czasowo na takie samo stanowisko, na 

okres do 6 miesięcy w roku kalendarzowym, do innej jednostki organizacyjnej. 

Przeniesienia dokonuje odpowiednio minister właściwy do spraw finansów 

publicznych albo Szef Służby Celnej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu zapewnienia właściwej organizacji 

i właściwego funkcjonowania jednostki organizacyjnej naczelnika urzędu celnego lub 

zastępcę naczelnika urzędu celnego można przenieść czasowo na takie samo 

stanowisko, na okres do 6 miesięcy w roku kalendarzowym, do innej jednostki 

organizacyjnej. Przeniesienia dokonuje odpowiednio Szef Służby Celnej albo 

dyrektor izby celnej. 

5. W okresie czasowego przeniesienia dyrektora izby celnej lub naczelnika urzędu 

celnego pełnienie obowiązków dyrektora izby celnej lub naczelnika urzędu celnego 

powierza się jednemu z jego zastępców. Powierzenia dokonuje odpowiednio minister 

właściwy do spraw finansów publicznych albo Szef Służby Celnej. 

6. W okresie czasowego przeniesienia zastępcy dyrektora izby celnej lub zastępcy 

naczelnika urzędu celnego pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora izby celnej lub 

zastępcy naczelnika urzędu celnego powierza się funkcjonariuszowi z korpusu 

oficerów Służby Celnej lub członkowi korpusu służby cywilnej. Powierzenia dokonuje 

odpowiednio Szef Służby Celnej albo dyrektor izby celnej. 

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się, gdy na okres czasowego przeniesienia dyrektora 

izby celnej, naczelnika urzędu celnego lub ich zastępców na ich miejsce zostanie 

przeniesiony dyrektor izby celnej, naczelnik urzędu celnego lub ich zastępcy z innej 

jednostki organizacyjnej. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przeniesienie jest równoznaczne 

z odwołaniem ze stanowiska w jednostce organizacyjnej przed przeniesieniem 

i powołaniem na stanowisko w jednostce organizacyjnej, do której funkcjonariusz 

został przeniesiony. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przeniesienie jest równoznaczne 

z powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowisku w jednostce organizacyjnej, do 

której funkcjonariusz został przeniesiony. Przepis art. 86 ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 

91–93.> 

 

Art. 30. 

1. Kontrola wykonywana przez Służbę Celną polega na sprawdzeniu prawidłowości 

przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zwane dalej "podmiotami 

podlegającymi kontroli", w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów: 
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1)    prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów 

w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w 

szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami; 

2)   prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów 

akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, 

rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w 

zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy; 

3)   regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz zgodność tej działalności z 

udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

4)   prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji 

koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia 

niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362). 

3. Kontroli podlega również: 

1)   prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów 

określonych w przepisach odrębnych oraz podatku od gier; 

1a)  prawidłowość i terminowość wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin; 

2)   rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych; 

3)   przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy 

z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 

2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890); 

4)   stosowanie receptur, o których mowa w pkt 3, oraz prawidłowość deklaracji 

dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 

refundacją wywozową; 

5)   działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

[6)   prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu 

produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej 

polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 485/2008 i na zasadach w nim 

określonych;] 

<6) prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku 

wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

1306/2013 i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego 

rozporządzenia;> 

7)   wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 

ograniczeniom lub zakazom; 

8)   ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 
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9)   transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

<9a) przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków 

ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie 

należącym do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 

8;> 

10)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań organów Służby Celnej. 

4. Nie podlegają kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wyroby akcyzowe przeznaczone na 

cele specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w jednostkach 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Granicznej, oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają kontroli do czasu uiszczenia od 

wyrobów akcyzowych należnego podatku akcyzowego. Ograniczenia określonego w 

zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku czynności dotyczących wyrobów 

korzystających ze zwolnienia albo wyrobów opodatkowanych ze względu na 

przeznaczenie stawką podatku akcyzowego niższą od stawki maksymalnej dla danej grupy 

wyrobów oraz czynności dokonywanych przez podmioty dokonujące obrotu wyrobami 

akcyzowymi. 

6. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może być wykonywana jako kontrola stała 

polegająca na wykonywaniu przez funkcjonariusza czynności kontrolnych w sposób ciągły 

w komórce organizacyjnej utworzonej przez naczelnika urzędu celnego na terenie 

podmiotu podlegającego kontroli. 

<6a. Kontrole, o których mowa w ust. 3 pkt 9a, Służba Celna wykonuje na przejściach 

granicznych oraz w oddziałach celnych wewnętrznych.> 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w 

odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia 

i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych 

służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

mając na uwadze uproszczenie czynności kontrolnych podejmowanych wobec tego 

rodzaju towarów oraz zapewnienie skuteczności kontroli. 

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych 

może określić, w drodze rozporządzenia: 
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1) zakres kontroli, o których mowa w ust. 3 pkt 9a, które będą wykonywane przez 

organy Służby Celnej, uwzględniając możliwości techniczne Służby Celnej i zakres 

wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy, a także potrzebę wykonywania sprawnej i 

efektywnej kontroli przy zapewnieniu płynności ruchu na przejściach granicznych 

dla ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej; 

2) sposób i warunki wykonywania przez organy Służby Celnej kontroli, o których 

mowa w ust. 3 pkt 9a, uwzględniając specyfikę danego rodzaju kontroli oraz 

możliwości techniczne Służby Celnej.> 

 

<Art. 31a. 

W zakresie niezbędnym do realizacji przez Służbę Celną czynności związanych 

z wykonywaniem kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, terenowe organy Straży 

Granicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o 

Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402), są uprawnione do przetwarzania 

w systemach teleinformatycznych informacji pozyskanych w toku kontroli osób i 

pojazdów przekraczających granicę państwową, stanowiącą granicę zewnętrzną Unii 

Europejskiej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks 

zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. 

UE L 105 z 13.4.2006, str. 1), i udostępniania organom Służby Celnej tych informacji za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego Straży Granicznej.> 

 

Art. 34. 

1. Na potrzeby kontroli, podmioty: 

1)   wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2, są obowiązane zapewnić 

warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 

[a)  przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem działalności w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą 

tej działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie trwającej 

dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności,] 

<a) przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed rozpoczęciem 

działalności gospodarczej w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację 

dotyczącą działalności w tym zakresie, a w przypadku wznowienia działalności 

po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące – zgłoszenie dotyczące wznowienia 

tej działalności,> 

b)  przygotować i oznaczyć urządzenia, pomieszczenia i naczynia służące do tej 

działalności, 

c)  przechowywać w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach wyroby podlegające 

kontroli, 

d)  dostosować urządzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w lit. b, do 

nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć potrzebną ilość materiałów 

do ich nałożenia, 
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e)  zapewnić odczynniki i sprzęt techniczny oraz - w przypadkach przewidzianych przez 

przepisy odrębne - legalizowane przyrządy pomiarowe, niezbędne do kontroli ilości i 

jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, 

f)  informować właściwego naczelnika urzędu celnego o terminach czynności 

podlegających kontroli, 

g)  przeprowadzać czynności podlegające kontroli w obecności funkcjonariusza, 

h)  prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli, 

i)  dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem 

ewidencyjnym, 

j)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki 

zniszczenia lub kradzieży wyrobów objętych kontrolą, a także zniszczenia znaków 

akcyzy, 

k)  zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar zniszczenia wyrobów 

podlegających kontroli, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, 

na co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia, 

l)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki zdarzeń 

związanych z działaniem lub stanem urządzeń, pomieszczeń i naczyń, o których 

mowa w lit. c, wskazujących na niebezpieczeństwo strat lub zniszczenia wyrobów 

akcyzowych objętych kontrolą; 

2)   urządzające i prowadzące gry lub zakłady wzajemne, na podstawie ustawy, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, są obowiązane zapewnić warunki i środki do 

sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 

a)  przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed rozpoczęciem działalności 

w tym zakresie, zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej działalności, a w 

przypadku wznowienia działalności po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące - 

zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności, 

b)  przygotować i oznaczyć urządzenia służące do tej działalności, 

c)  dostosować urządzenia do nakładania zamknięć urzędowych, a ponadto dostarczyć 

potrzebne materiały do nałożenia zamknięć urzędowych, 

d)  przeprowadzać czynności podlegające kontroli również w obecności 

funkcjonariusza, 

e)  prowadzić dokumentację związaną z prowadzeniem działalności podlegającej 

kontroli, 

f)  informować właściwego naczelnika urzędu celnego o czynnościach podlegających 

kontroli, 

g)  (uchylona), 

h)  zgłaszać niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przypadki zdarzeń 

związanych z działaniem lub stanem urządzeń do gier objętych kontrolą mogących 

mieć wpływ na urządzanie gier, 

i)  zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 13; 
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3)   urządzające zakłady wzajemne przez sieć Internet na podstawie ustawy, o której mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, są obowiązane zapewnić dostęp do danych przechowywanych 

w urządzeniu archiwizującym: 

a)  w miejscu ich przechowywania albo 

b)  za pomocą systemów teleinformatycznych; 

4)   wykonujące czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4, są obowiązane zapewnić 

warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: 

a)  oznaczyć urządzenia i miejsca służące do tej działalności, 

b)  przechowywać osobno, w miejscu wydobywania urobku rudy miedzi oraz miejscu 

produkcji koncentratu, urobek rudy miedzi i koncentrat pochodzące z różnych 

źródeł, 

c)  prowadzić dokumentację związaną z działalnością podlegającą kontroli, 

d)  dokonać, na żądanie funkcjonariusza, zamknięcia prowadzonej w tym zakresie 

dokumentacji w celu umożliwienia porównania rzeczywistego stanu ze stanem 

ewidencyjnym. 

2. Podmioty podlegające kontroli są odpowiedzialne za stan pomieszczeń, urządzeń i naczyń 

służących do wykonywania działalności w zakresie określonym w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 

1, oraz za stan nałożonych na nie zamknięć urzędowych. 

 

Art. 40. 

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusz sporządza protokoły, w 

szczególności z: 

1)   kontroli dokumentów i ewidencji; 

2)   zabezpieczenia dowodów; 

3)   rewizji; 

4)   przesłuchania świadków; 

5)   pobierania próbek towarów i wyrobów oraz ich badania. 

2. Funkcjonariusz jest obowiązany zapoznać osobę obecną przy czynnościach kontrolnych z 

treścią protokołów. 

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1, podpisują funkcjonariusze i osoby obecne przy 

czynnościach kontrolnych. Jeżeli osoba obecna przy czynnościach kontrolnych odmówi 

podpisania protokołów, funkcjonariusz jest obowiązany zamieścić w protokole 

odpowiednią adnotację. 

[4. Protokoły z czynności kontrolnych wykonywanych w miejscach, o których mowa w art. 36 

ust. 2 i 3, są sporządzane jedynie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz na 

żądanie podmiotu podlegającego kontroli, chyba że czynności te zostały udokumentowane 

w sposób określony w przepisach odrębnych.] 

<4. Protokoły z czynności kontrolnych wykonywanych w miejscach, o których mowa w 

art. 36 ust. 2 i 3, są sporządzane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub na 

żądanie podmiotu podlegającego kontroli, chyba że czynności te zostały 

udokumentowane w sposób określony w przepisach odrębnych.> 

 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Art. 48. 

1. Kontroli podlegają przesyłki w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). W tym zakresie 

właściwy organ Służby Celnej może w szczególności kontrolować dokumenty dotyczące 

przesyłek oraz sprawdzać liczbę przywożonych lub wywożonych przesyłek z liczbą 

wskazaną w wykazie zdawczym. 

2. Rewizję przesyłek i pobieranie próbek towarów w nich przesyłanych przeprowadza się w 

obecności pracownika placówki operatora, w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 12 

czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe. Przy czynnościach tych mogą być obecni również 

zgłaszający, nadawca lub odbiorca przesyłki. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania kontroli 

przesyłek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości 

sprawowania kontroli oraz sprawne wykonywanie działalności przez operatorów.] 

 

<Art. 48. 

1. Kontroli podlegają przesyłki pocztowe w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  (Dz. U.  poz. 1529). W tym zakresie właściwy 

organ Służby Celnej może w szczególności kontrolować dokumenty dotyczące 

przesyłek pocztowych oraz sprawdzać liczbę przywożonych lub wywożonych 

przesyłek pocztowych z liczbą wskazaną w wykazie zdawczym.  

2. Rewizję przesyłek pocztowych i pobieranie próbek towarów w nich przesyłanych 

przeprowadza się w obecności pracownika placówki pocztowej w rozumieniu art. 3 

pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Przy czynnościach tych 

mogą być obecni również zgłaszający, nadawca lub odbiorca przesyłki pocztowej.  

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

wykonywania kontroli przesyłek pocztowych, o których mowa w ust. 1, 

uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości sprawowania kontroli oraz 

sprawne wykonywanie działalności przez operatorów pocztowych.> 

 

 

Rozdział 4 

[Postępowanie audytowe i urzędowe sprawdzenie] 

<Postępowanie audytowe, monitorowanie i urzędowe sprawdzenie> 

 

 

Art. 58. 

[1. Postępowanie audytowe polega na weryfikacji przedstawionych przez wnioskodawcę 

informacji, dokumentów oraz danych dotyczących jego funkcjonowania w zakresie 

zgodności z warunkami lub kryteriami wymaganymi do uzyskania zezwolenia.] 
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<1. Postępowanie audytowe polega na weryfikacji oraz ocenie przedstawionych przez 

wnioskodawcę informacji, dokumentów oraz danych dotyczących jego 

funkcjonowania w zakresie zgodności z warunkami i kryteriami wymaganymi do 

uzyskania zezwolenia.> 

2. W ramach postępowania przeprowadza się czynności audytowe polegające, w 

szczególności na: 

1)   badaniu dokumentacji i w razie potrzeby, weryfikacji jej autentyczności; 

2)   dokonywaniu oględzin i sprawdzaniu stanu pomieszczeń i innych obiektów; 

3)   dokonywaniu oceny wypłacalności wnioskodawcy; 

4)   badaniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania, pod 

względem możliwości prowadzenia kontroli danych zawartych w tych systemach. 

3. W toku postępowania audytowego można przeprowadzać czynności audytowe również w 

siedzibie i miejscach wykonywania przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. 

Przepisy art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Termin wykonywania czynności audytowych w siedzibie lub miejscach wykonywania 

przez wnioskodawcę działalności gospodarczej uzgadnia się z wnioskodawcą. 

5. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany poinformować wnioskodawcę o 

stwierdzeniu w toku tego postępowania niespełniania przez wnioskodawcę danego 

warunku lub kryterium, oraz zalecić podjęcie przez wnioskodawcę określonych działań w 

celu zapewnienia spełnienia warunku lub kryterium. 

[6. Jeżeli w toku postępowania audytowego wnioskodawca powiadomi pisemnie organ Służby 

Celnej o podjęciu działań, o których mowa w ust. 5, lub o zamiarze ich podjęcia, organ ten 

wyznacza termin umożliwiający zakończenie tych działań, a po jego upływie sprawdza ich 

wykonanie.] 

<6. Zalecenia, o których mowa w ust. 5, organ Służby Celnej wydaje w formie 

postanowienia, w którym wyznacza podmiotowi termin na poinformowanie 

o podjęciu lub zamiarze podjęcia działań, a po upływie tego terminu wyznacza termin 

na wykonanie zaleceń, po upływie którego sprawdza ich wykonanie.> 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres i rodzaj wykonywanych czynności audytowych w zależności od warunków i 

kryteriów podlegających weryfikacji, 

2)   sposób przeprowadzania czynności audytowych, w tym metody dokonywania oceny 

wypłacalności wnioskodawcy 

- uwzględniając potrzebę ujednolicenia postępowania organów Służby Celnej, skuteczność 

dokonywanych czynności, ograniczenie ich czasochłonności oraz zapewnienie 

rzetelności procedury pozyskiwania danych. 

 

<Art. 61a. 

1. Organ Służby Celnej prowadzi monitorowanie polegające na badaniu procesu 

zarządzania ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez 

posiadacza zezwolenia w zakresie określonym przepisami prawa celnego 

i przeprowadzaniu oceny, czy posiadacz zezwolenia nadal spełnia warunki i kryteria, 
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określone w art. 14g–14k rozporządzenia Komisji  (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 

1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, uznane przez organ Służby 

Celnej za spełnione w postępowaniu audytowym lub określone w zezwoleniu. 

2. W toku monitorowania organ Służby Celnej wykonuje czynności polegające na: 

1) weryfikacji ryzyk i ich poziomów, zidentyfikowanych w postępowaniu audytowym; 

2) identyfikacji nowych ryzyk w działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia 

mogących mieć wpływ na udzielone zezwolenie; 

3) ocenie zidentyfikowanych ryzyk, określaniu ich poziomu i ich wpływu na udzielone 

posiadaczowi zezwolenie; 

4) informowaniu posiadacza zezwolenia o stwierdzonych lub podejrzewanych 

zagrożeniach mogących mieć wpływ na udzielone mu zezwolenie; 

5) występowaniu do posiadacza zezwolenia o informacje dotyczące sposobu 

zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

3. Organ Służby Celnej jest obowiązany do: 

1) współpracy z posiadaczem zezwolenia lub osobą przez niego wskazaną; 

2) informowania posiadacza zezwolenia o osobie odpowiedzialnej za prowadzenie 

monitorowania; 

3) informowania posiadacza zezwolenia o obowiązku przekazywania informacji 

mogących mieć wpływ na udzielone zezwolenie. 

Art. 61b. 

1. Organem właściwym do monitorowania jest organ Służby Celnej, właściwy ze 

względu na siedzibę posiadacza zezwolenia. 

2. Jeżeli w następstwie przeprowadzenia analizy ryzyka organ Służby Celnej stwierdzi, 

że posiadacz zezwolenia może nie spełniać warunków lub kryteriów wymaganych 

podczas korzystania z zezwolenia, których spełnienie zostało stwierdzone w 

postępowaniu audytowym, lub określonych w zezwoleniu, organ ten może 

przeprowadzić czynności monitorowania w siedzibie i w miejscach wykonywania 

działalności gospodarczej przez posiadacza zezwolenia. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane na wniosek posiadacza 

zezwolenia w przypadku dokonania przez niego oceny ryzyka w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, z której wynika 

możliwość niespełniania warunków lub kryteriów wymaganych do wydania 

zezwolenia, oraz gdy organ Służby Celnej uzna ich przeprowadzenie za zasadne. 

Art. 61c. 

1. Posiadacz zezwolenia jest obowiązany do: 

1) zarządzania ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem 

w sposób zapewniający spełnianie warunków lub kryteriów uznanych przez organ 

Służby Celnej za spełnione w postępowaniu audytowym lub określonych w 

zezwoleniu; 
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2) przedstawiania, w terminach określonych przez organ Służby Celnej, informacji 

dotyczących sposobu zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej objętej 

zezwoleniem; 

3) udostępniania dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą objętą 

zezwoleniem. 

2. Posiadacz zezwolenia jest uprawniony do przekazania organowi Służby Celnej 

informacji o ryzyku działalności gospodarczej objętej zezwoleniem oraz zgłaszania 

uwag do wyników monitorowania przeprowadzonego przez organ Służby Celnej. 

Art. 61d. 

Do monitorowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 32, art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2, art. 58 ust. 2, 4–6 oraz art. 63. 

Art. 61e. 

W przypadku niewykonania przez posiadacza zezwolenia zaleceń, o których mowa w 

art. 58 ust. 5, organ Służby Celnej wszczyna postępowanie audytowe. 

Art. 61f. 

Czynności monitorowania dokumentuje się w formie pisemnej. Dokumentacja obejmuje 

informacje o spełnieniu lub niespełnieniu danego warunku lub kryterium przez 

posiadacza zezwolenia, jak również zalecenia dotyczące konieczności podjęcia przez 

niego działań w celu zapewnienia ich spełniania oraz informacje o niewykonaniu 

zaleceń. 

Art. 61g. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przeprowadzania czynności monitorowania, 

2) rodzaj i wzory dokumentów stosowanych w toku monitorowania 

– uwzględniając potrzebę ujednolicenia monitorowania przez organy Służby Celnej, 

zapewnienia rzetelności informacji gromadzonych w toku monitorowania oraz 

ujednolicenia dokumentów stosowanych przez organy Służby Celnej.> 

 

 

Art. 62. 

[1. Przepisy art. 58 ust. 2-7, art. 59-61 i art. 63 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy 

organ Służby Celnej, po wydaniu zezwolenia, dokonuje z urzędu weryfikacji spełniania 

warunków lub kryteriów niezbędnych do jego wydania.] 

<1. Przepisy art. 58–61 i art. 63 stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przez 

organ Służby Celnej, na wniosek podmiotu lub z urzędu, postępowania audytowego 

po wydaniu zezwolenia.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie audytowe kończy się wydaniem: 

1)   rozstrzygnięcia przewidzianego w przepisach odrębnych - w przypadku niespełnienia 

warunku lub kryterium albo 

2)   postanowienia o spełnianiu warunków i kryteriów. 
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Art. 64. 

1. W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą podlegającą kontroli, właściwy 

organ Służby Celnej przeprowadza urzędowe sprawdzenie, które polega na wykonaniu 

czynności w celu ustalenia, czy są zapewnione warunki i środki, o których mowa w art. 33 

ust. 1 i art. 34 ust. 1. 

2. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się: 

1)   przed rozpoczęciem działalności, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2-4, oraz po 

przerwie w jej prowadzeniu, trwającej dłużej niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2)   w przypadkach gdy przepisy prawa celnego lub podatkowego w zakresie podatku 

akcyzowego uzależniają wydanie określonej decyzji od stwierdzenia możliwości 

sprawowania dozoru celnego lub zapewnienia właściwej kontroli; 

3)   w celu ustalenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1. 

[3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przesyła właściwemu organowi Służby Celnej, co 

najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności, zgłoszenie oraz dokumentację 

dotyczącą tej działalności, a w przypadku wznowienia działalności, po przerwie trwającej 

dłużej niż 3 miesiące - zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności.] 

<3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem działalności przesyła 

właściwemu organowi Służby Celnej zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą tej 

działalności, a w przypadku wznowienia działalności po przerwie dłuższej niż 3 

miesiące – zgłoszenie dotyczące wznowienia tej działalności.> 

4. Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem, o którym 

mowa w ust. 3, oraz dokumentacją dotyczącą działalności podlegającej kontroli, stanowią 

akta weryfikacyjne, które zatwierdza się: 

1)   decyzją naczelnika urzędu celnego - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)   postanowieniem właściwego organu Służby Celnej - w przypadkach, o których mowa 

w ust. 2 pkt 2. 

5. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki określone w ust. 1, właściwy organ 

Służby Celnej wyznacza termin do ich spełnienia, a po upływie terminu przeprowadza 

powtórne urzędowe sprawdzenie. 

6. W przypadku stwierdzenia w wyniku powtórnego urzędowego sprawdzenia, że nie są 

zapewnione warunki i środki, o których mowa w ust. 1, organ Służby Celnej wydaje: 

1)   decyzję o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1; 

2)   postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych - w przypadkach, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2. 

7. W przypadku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje się 

postanowienie, na które przysługuje zażalenie. 

8. W przypadku gdy organ Służby Celnej przeprowadza postępowanie audytowe, urzędowe 

sprawdzenie przeprowadza się w toku tego postępowania. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiązku przeprowadzenia urzędowego 

sprawdzenia, 
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2)   tryb dokonywania oraz zakres zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, 

3)   zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia, w tym sporządzenia akt 

weryfikacyjnych 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnej kontroli oraz zakres prowadzonej 

działalności. 

 

[Art. 65. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio art. 12, 18b i 

przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art. 262 i art. 263.] 

 

<Art. 65. 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio art. 12, 

art. 18b i przepisy działu IV Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem art. 256, art. 262 i 

art. 263. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wykonywania czynności 

monitorowania stosuje się przepisy art. 12, art. 18b oraz rozdziałów 1, 3, 5, 6, 9–11, 

14, 16 i 23 działu IV Ordynacji podatkowej.> 

 

Art. 74. 

1. Dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i 

okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione organom 

Służby Celnej i przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 4-7. 

2. Ujawnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na: 

1)   pisemny wniosek Szefa Służby Celnej lub dyrektora izby celnej; 

2)   żądanie funkcjonariusza mającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 

1. 

[3. Przedsiębiorcy świadczący usługi pocztowe, na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 

r. - Prawo pocztowe, są obowiązani do udostępniania danych określonych w ust. 1, 

funkcjonariuszowi wskazanemu we wniosku organu Służby Celnej.] 

<3. Przedsiębiorcy świadczący usługi pocztowe na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe są obowiązani do udostępniania danych określonych w ust. 

1 funkcjonariuszowi wskazanemu we wniosku organu Służby Celnej.> 

 

Art. 88.  

[1. Funkcjonariusz służby stałej, po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika urzędu, może 

ubiegać się o pracę w charakterze eksperta narodowego w instytucji lub agendzie Unii 

Europejskiej oraz w organizacjach międzynarodowych. 

2. Funkcjonariusza, którego kandydatura została zaakceptowana przez instytucję lub agendę 

Unii Europejskiej albo organizację międzynarodową, kierownik urzędu oddelegowuje do 

pracy w tej instytucji, agendzie lub organizacji. Oddelegowanie funkcjonariusza następuje 
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po uzyskaniu pisemnej informacji o zaakceptowaniu jego kandydatury przez instytucję, 

agendę Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową. 

3. Oddelegowanie następuje na czas wykonywania pracy w charakterze eksperta 

narodowego. 

4. Wzajemne prawa i obowiązki eksperta narodowego i instytucji lub agendy Unii 

Europejskiej albo organizacji międzynarodowej, do której został oddelegowany, określają 

przepisy dotyczące ekspertów narodowych obowiązujące w danej instytucji lub organizacji 

międzynarodowej.] 

<1. Funkcjonariusz służby stałej, po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika urzędu, 

może ubiegać się o pracę w instytucjach Unii Europejskiej, jednostkach utworzonych 

przez Unię Europejską lub organizacjach międzynarodowych. 

2. Funkcjonariusza, którego kandydatura została zaakceptowana przez instytucję Unii 

Europejskiej, jednostkę utworzoną przez Unię Europejską lub organizację 

międzynarodową, kierownik urzędu oddelegowuje do pracy w tej instytucji, jednostce 

lub organizacji. Oddelegowanie funkcjonariusza następuje po uzyskaniu pisemnej 

informacji o zaakceptowaniu jego kandydatury przez instytucję Unii Europejskiej, 

jednostkę utworzoną przez Unię Europejską lub organizację międzynarodową. 

3. Oddelegowanie następuje na czas wykonywania pracy. W trakcie oddelegowania 

funkcjonariuszowi przysługują świadczenia wynikające z ustawy, z wyjątkiem prawa 

do urlopów określonych w art. 138, chyba że instytucja Unii Europejskiej, jednostka 

utworzona przez Unię Europejską lub organizacja międzynarodowa nie zapewniła 

oddelegowanemu funkcjonariuszowi prawa do urlopu wypoczynkowego. 

4. Wzajemne prawa i obowiązki funkcjonariusza i instytucji Unii Europejskiej lub 

jednostki utworzonej przez Unię Europejską lub organizacji międzynarodowej, do 

której funkcjonariusz został oddelegowany, określają przepisy obowiązujące w tej 

instytucji, jednostce lub organizacji.> 

5. Okres oddelegowania funkcjonariusza wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej. 

 

<Art. 89a. 

1. Szef Służby Celnej, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, może oddelegować funkcjonariusza, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

do pełnienia służby na terytorium innego państwa w celu wykonania określonych 

zadań zleconych przez Szefa Służby Celnej. Przepis art. 91 stosuje się odpowiednio. 

2. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego 

państwa w trakcie oddelegowania przysługują świadczenia wynikające z ustawy oraz: 

1) związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby na terytorium innego państwa, 

w drodze do kraju lub innego państwa w celu załatwienia spraw służbowych: 

a) diety na pokrycie kosztów wyżywienia, 

b) zwrot kosztów przejazdu, 

c) zwrot kosztów noclegu, 

d) zwrot kosztów przewozu bagażu; 
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2) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w miejscu pełnienia 

służby na terytorium innego państwa; 

3) zwrot udokumentowanych kosztów niezbędnego leczenia poniesionych na 

terytorium innego państwa, z wyłączeniem kosztów zakupu leków, których nabycie 

za granicą nie było konieczne, kosztów zabiegów chirurgii plastycznej i 

kosmetycznych oraz kosztów nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub 

okularów, z zastrzeżeniem ust. 4; 

4) zwrot kosztów rozmów telefonicznych. 

3. Do należności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy w 

sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

4. Zwrot kosztów leczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje, jeżeli 

funkcjonariusz jest uprawniony, na podstawie odrębnych przepisów, do leczenia za 

granicą lub gdy koszty jego leczenia są finansowane ze środków Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

5. W razie śmierci funkcjonariusza oddelegowanego na terytorium innego państwa koszt 

transportu jego zwłok do kraju pokrywa Służba Celna.> 

 

[Art. 90. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących w czasie 

oddelegowania, o którym mowa w art. 88 i 89, 

2)   tryb postępowania w przypadku zmiany warunków oddelegowania, 

3)   warunki i tryb odwołania z oddelegowania 

- uwzględniając charakter zadań wykonywanych w instytucji lub agendzie Unii 

Europejskiej, organizacjach międzynarodowych lub przy polskich placówkach 

dyplomatycznych.] 

 

<Art. 90. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość przyznawanych świadczeń, o których mowa w art. 89a, uwzględniając koszty 

związane z pełnieniem służby przez funkcjonariusza na terytorium innego państwa.> 

 

Art. 96. 

1. W przypadku zniesienia jednostki organizacyjnej kierownik urzędu wstępujący w prawa i 

obowiązki kierownika znoszonej jednostki staje się stroną w dotychczasowych stosunkach 

służbowych. 

[2. W terminie 30 dni od dnia zniesienia jednostki organizacyjnej, kierownik urzędu, o którym 

mowa w ust. 1, proponuje funkcjonariuszowi warunki pełnienia służby, uwzględniające 

jego kwalifikacje i doświadczenie, oraz wskazuje termin - nie krótszy niż 14 dni - do 

którego funkcjonariusz może złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia 
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proponowanych warunków. Po przyjęciu zaproponowanych warunków funkcjonariuszowi 

przysługuje przez okres 6 miesięcy uposażenie nie niższe od dotychczasowego.] 

<2. W terminie 30 dni od dnia zniesienia jednostki organizacyjnej kierownik urzędu, 

o którym mowa w ust. 1, proponuje funkcjonariuszowi warunki pełnienia służby, 

uwzględniające jego kwalifikacje i doświadczenie, oraz wskazuje termin – nie krótszy 

niż 14 dni - do którego funkcjonariusz może złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź 

odmowie przyjęcia proponowanych warunków.> 

3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, we wskazanym terminie jest 

równoznaczne z odmową przyjęcia proponowanych warunków. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia proponowanych warunków funkcjonariusza zwalnia się ze 

służby po upływie: 

1)   2 tygodni - w przypadku funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej, 

2)   3 miesięcy - w przypadku funkcjonariuszy w służbie stałej 

- od dnia złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych warunków. 

<5. W przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu proponowanych warunków, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, kierownik urzędu wydaje decyzję 

określającą warunki pełnienia służby, z tym że przez okres 6 miesięcy od dnia 

wydania decyzji funkcjonariuszowi przysługuje uposażenie nie niższe od 

dotychczasowego.> 

 

Art. 102. 

1. Funkcjonariusz pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach, o których mowa w art. 66 

ust. 3, albo przewidywany do takiej służby może być poddany testowi sprawności 

fizycznej, badaniu psychologicznemu lub badaniu psychofizjologicznemu, mającym na 

celu sprawdzenie jego przydatności do służby na danym stanowisku lub w określonej 

komórce organizacyjnej. 

<1a. Badaniu psychofizjologicznemu może zostać poddany także funkcjonariusz 

pełniący służbę w oddziale celnym granicznym oraz funkcjonariusz przewidziany do 

takiej służby.> 

2. Testem lub badaniem, o których mowa w ust. 1, może być, za zgodą Szefa Służby Celnej, 

objęty również funkcjonariusz kwalifikowany do skierowania na szkolenia specjalistyczne. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres, warunki i tryb przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania 

psychologicznego i badania psychofizjologicznego, mających na celu sprawdzenie 

przydatności funkcjonariusza do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w 

określonych komórkach organizacyjnych, 

2)   terminy przeprowadzania badań i testów, w przypadku gdy badania lub testy mają 

charakter okresowy, 

3)   zasady szkolenia funkcjonariuszy i sposób sprawdzenia posiadania przez kandydatów 

predyspozycji do wykonywania zadań, 

4)   jednostki właściwe do przeprowadzania badań psychofizjologicznych, badań 

psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej 
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- uwzględniając rodzaj i szczególny charakter zadań wykonywanych na określonych 

stanowiskach oraz metodykę przeprowadzania badań i testów, w zależności od celu 

badania lub testu. 

 

Art. 103. 

1. Funkcjonariusza zawiesza się w pełnieniu obowiązków służbowych na czas nie dłuższy niż 

3 miesiące, w przypadku wszczęcia przeciwko niemu: 

1)   postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub 

2)   postępowania karnego skarbowego w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Funkcjonariusza można zawiesić w pełnieniu obowiązków służbowych, na czas nie dłuższy 

niż 3 miesiące, w razie wszczęcia przeciwko niemu: 

1)   postępowania karnego w sprawie o przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub 

2)   postępowania karnego skarbowego w sprawie o nieumyślne przestępstwo skarbowe 

lub 

3)   postępowania dyscyplinarnego 

- jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby. 

2a. W razie wniesienia przeciwko funkcjonariuszowi aktu oskarżenia określonego w art. 

55 § 1 Kodeksu postępowania karnego przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków 

służbowych można przedłużyć do czasu zakończenia postępowania karnego lub 

postępowania karnego skarbowego. 

4. Okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych wlicza się do okresu pełnienia 

służby, od którego zależą uprawnienia funkcjonariusza. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres zawieszenia jest wliczany do okresu 

pełnienia służby tylko wówczas, gdy w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym 

skarbowym funkcjonariusz został uniewinniony albo postępowanie zostało umorzone ze 

względu na okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu postępowania 

karnego, a także w przypadku uchylenia prawomocnego wyroku skazującego. 

6. Wniesienie środka odwoławczego od decyzji o zawieszeniu nie wstrzymuje jej wykonania. 

 

Art. 104. 

1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1)   orzeczenia trwałej niezdolności do służby, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

3)   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 

4)   nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii okresowej w służbie 

przygotowawczej; 

5)   niespełnienia wymogów określonych w art. 79, z wyjątkami, o których mowa w art. 80 

ust. 4 pkt 1 i 3; 
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6)   odmowy złożenia ślubowania; 

7)   prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych; 

8)   prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza; 

[9)   odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 86 ust. 2 i 

5;] 

<9) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 29a 

ust. 1, 3 i 4 oraz art. 86 ust. 2 i 5;> 

10)  pisemnego zgłoszenia przez funkcjonariusza żądania zwolnienia ze służby; 

[11)  trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pełnienia służby na zajmowanym 

stanowisku, stwierdzonej przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

jeżeli nie ma możliwości pełnienia służby przez funkcjonariusza na innym stanowisku 

odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych albo gdy funkcjonariusz 

odmawia przejścia na inne stanowisko; 

12)  niezgłoszenia się do służby w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu 

oddelegowania w charakterze eksperta narodowego lub przedstawiciela Służby Celnej.] 

<11) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pełnienia służby na 

zajmowanym stanowisku, stwierdzonej przez lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku funkcjonariuszy wykonujących zadania, 

o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 – przez komisję lekarską podległą 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jeżeli nie ma możliwości 

pełnienia służby przez funkcjonariusza na innym stanowisku odpowiednim do jego 

stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych albo gdy funkcjonariusz odmawia 

przejścia na inne stanowisko; 

12) niezgłoszenia się do służby w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu 

oddelegowania, o którym mowa w art. 88, art. 89 i art. 89a.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie ze służby może nastąpić w 

przypadku, gdy nie ma możliwości przeniesienia funkcjonariusza do służby cywilnej. 

 

Art. 105. 

<1.> Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w służbie stałej, stwierdzonego w 

dwóch następujących po sobie ocenach okresowych, między którymi upłynęło co 

najmniej 6 miesięcy; 

2)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w art. 104 

ust. 1 pkt 2; 

[3)   powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach 

wykonawczych samorządu terytorialnego;] 

<3) powołania do innej służby państwowej, objęcia funkcji z wyboru w organach 

wykonawczych samorządu terytorialnego, podjęcia pracy w instytucji Unii 

Europejskiej, jednostce utworzonej przez Unię Europejską lub organizacji 

międzynarodowej;> 

4)   nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy; 
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5)   niewyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe; 

6)   nieobecności w służbie z powodu choroby trwającej dłużej niż rok; 

7)   warunkowego umorzenia postępowania karnego lub postępowania karnego 

skarbowego, jeżeli popełniony czyn stanowił przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

[8)   odmowy poddania się badaniom lekarskim, o których mowa w art. 130 ust. 1;] 

<8) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których 

mowa w art. 130 ust. 3, lub niepoddania się im, a także w przypadku dwukrotnego 

nieusprawiedliwionego niestawienia się na obserwację, o której mowa w art. 130 

ust. 4, chyba że skierowanie do komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek 

funkcjonariusza;> 

9)   zaistnienia innej, niż określone w pkt 1-8, ważnej przyczyny, jeżeli dalsze 

pozostawanie w służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiązków 

służbowych, w szczególności gdy wymaga tego dobro Służby Celnej lub gdy nastąpiła 

utrata zaufania niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych: zwolnienie 

funkcjonariusza ze służby może nastąpić w tym przypadku po zasięgnięciu opinii 

związku zawodowego funkcjonariuszy; 

10)  upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, jeżeli 

nie ustąpiły przyczyny będące podstawą zawieszenia. 

11)  (uchylony). 

<2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w odniesieniu do funkcjonariusza 

oddelegowanego na podstawie art. 88 ust. 2.> 

 

UWAGA: użyte w art. 105a w ust. 1 i 2, w art. 107 w ust. 1, w art. 120 w ust. 5, w 

art. 132 w ust. 2 i w art. 155 w ust. 4 wyrazy [art. 105] zastępuje się 

wyrazami <art. 105 ust. 1> 

 

Art. 106. 

Stosunek służbowy funkcjonariusza celnego wygasa: 

1)   z dniem śmierci funkcjonariusza; 

[2)   w przypadku niezgłoszenia się funkcjonariusza do służby - z upływem 7 dni od dnia 

doręczenia decyzji: 

a)  o uchyleniu decyzji o zwolnieniu ze służby albo 

b)  o stwierdzeniu nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby.] 

<2) w przypadku niezgłoszenia się funkcjonariusza do służby – z upływem 7 dni od 

dnia: 

a) doręczenia decyzji o uchyleniu decyzji o zwolnieniu ze służby albo 

b) doręczenia decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby, albo 

c) doręczenia prawomocnego wyroku sądu uchylającego decyzję o zwolnieniu ze 

służby albo orzeczenie dyscyplinarne o wydaleniu ze służby, albo 
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d) zakończenia przez niego pracy w instytucji Unii Europejskiej, jednostce 

utworzonej przez Unię Europejską lub organizacji międzynarodowej, jeżeli w 

trakcie pracy pozostawał w stosunku służbowym.> 

 

Art. 108. 

1. W przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby, 

kierownik urzędu niezwłocznie wyznacza funkcjonariuszowi stanowisko służbowe zgodne 

z jego kwalifikacjami i dotychczasowym przebiegiem służby oraz określa termin podjęcia 

służby, miejsce pełnienia służby oraz stopień służbowy i uposażenie nie niższe od 

dotychczasowego. 

2. Prawo do uposażenia powstaje z dniem podjęcia służby, chyba że po zgłoszeniu się do 

służby zaistniały okoliczności usprawiedliwiające jej niepodjęcie. 

3. W przypadkach o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi przywróconemu do służby 

przysługuje za okres pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu 

na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy 

i nie mniej niż za miesiąc. Świadczenie pieniężne wypłaca się w terminie 14 dni od dnia 

złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym 

fakt przywrócenia do służby. 

[4. Okres, za który funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do okresu 

służby, od którego zależą uprawnienia i świadczenia należne funkcjonariuszowi. Okresu 

pozostawania poza służbą, za który funkcjonariuszowi nie przysługuje świadczenie 

pieniężne, nie uważa się za przerwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od 

nieprzerwanego jej biegu.] 

<4. Okres pozostawania poza służbą, z zastrzeżeniem ust. 5, wlicza się do okresu służby, 

od którego zależą uprawnienia i świadczenia należne funkcjonariuszowi.> 

<5. Za okres pozostawania poza służbą funkcjonariuszowi nie przysługuje prawo do 

urlopów, o których mowa w art. 138.> 

 

Art. 109. 

1. W przypadku prawomocnego: 

1)   umorzenia postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego ze względu 

na okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu postępowania karnego, 

2)   uniewinnienia, 

3)   uchylenia prawomocnego wyroku skazującego 

- funkcjonariusza, na jego wniosek, przywraca się do służby na poprzednich warunkach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz powinien zgłosić się do służby w 

terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

3. Przepis art. 108 stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 109a. 

1. Kierownik urzędu, na wniosek funkcjonariusza zwolnionego ze służby w związku z 

powołaniem do innej służby państwowej, objęciem funkcji z wyboru w organach 
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wykonawczych samorządu terytorialnego, podjęciem pracy w instytucji Unii 

Europejskiej, jednostce utworzonej przez Unię Europejską lub organizacji 

międzynarodowej, po zakończeniu pracy w tej instytucji, jednostce lub organizacji 

przywraca do służby tego funkcjonariusza. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz powinien złożyć w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia pracy w instytucjach, jednostkach lub organizacjach, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Przepisy art. 108 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 109 ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 112. 

1. Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określony wymiarem jego obowiązków, z 

uwzględnieniem prawa do wypoczynku. 

<1a. Dla celów rozliczania czasu służby: 

1) przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której 

funkcjonariusz rozpoczyna służbę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 

służby; 

2) przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia 

okresu rozliczeniowego.> 

2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w 

przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 3 miesiące. 

3. Czas pełnienia służby funkcjonariusza może być przedłużony przeciętnie do 48 godzin 

tygodniowo, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 2, na polecenie 

przełożonego, w celu wykonania czynności służbowych. 

4. Pełnienie służby w przedłużonym czasie służby jest dopuszczalne, gdy wymagają tego 

szczególne potrzeby służby. 

5. Norma przedłużonego czasu służby, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć dla 

funkcjonariusza 400 godzin w roku kalendarzowym. 

[6. Funkcjonariuszowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem ust. 4.] 

<6. Funkcjonariuszowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem ust. 4. Przepisu nie stosuje się do 

funkcjonariusza pełniącego służbę w składzie załogi jednostki pływającej Służby 

Celnej, o którym mowa w ust. 10a–10d.> 

<6a. W przypadku gdy pełnienie służby w przedłużonym czasie służby skutkuje 

skróceniem dobowego okresu nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w ust. 6, 

funkcjonariuszowi przysługuje w następnej dobie dodatkowy czas na odpoczynek w 

wymiarze zapewniającym wyrównanie przysługującego mu okresu nieprzerwanego 

odpoczynku dobowego. Przepis ust. 6 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.> 

[7. Funkcjonariuszowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku.] 
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<7. Funkcjonariuszowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, z wyłączeniem funkcjonariusza pełniącego służbę w 

składzie załogi jednostki pływającej Służby Celnej, o którym mowa w ust. 10a–10d.> 

8. Jeżeli dobowy czas służby wynosi co najmniej 6 godzin, funkcjonariusz ma prawo do 

przerwy w służbie trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu służby. 

9. Za przedłużony czas służby funkcjonariuszowi przyznaje się, według jego wyboru, czas 

wolny od służby w tym samym wymiarze albo uposażenie za przedłużony czas służby. W 

przypadkach uzasadnionych potrzebami służby o przyznaniu czasu wolnego od służby albo 

uposażenia za przedłużony czas służby decyduje kierownik urzędu. 

10. W przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją może być stosowany 

system zmianowy. 

<10a. Czas pełnienia służby funkcjonariusza pełniącego służbę w składzie załogi 

jednostki pływającej Służby Celnej może wynieść 24 godziny lub dłużej. 

10b. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w składzie załogi jednostki pływającej 

Służby Celnej przez okres 24 godzin lub dłuższy przysługuje co najmniej 8 godzin 

odpoczynku w ciągu doby. 

10c. Po zakończeniu służby w składzie załogi jednostki pływającej Służby Celnej 

funkcjonariuszowi udziela się czasu na odpoczynek w wymiarze nie mniejszym niż 

czas służby pełnionej w składzie załogi. 

10d. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w składzie załogi jednostki pływającej 

Służby Celnej przysługuje za każdy tydzień minimalny okres nieprzerwanego 

odpoczynku w wymiarze 24 godzin, wykorzystywany w dwutygodniowym okresie 

rozliczeniowym.> 

11. Kierownik urzędu prowadzi ewidencję czasu służby funkcjonariusza w celu 

prawidłowego ustalenia jego uposażenia za przedłużony czas służby i innych świadczeń 

związanych ze służbą. Kierownik urzędu udostępnia tę ewidencję funkcjonariuszowi, na 

jego żądanie. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rozkład czasu służby, 

2)   sposób ustalania wysokości uposażenia za przedłużony czas służby, 

3)   tryb udzielania czasu wolnego za przedłużony czas służby albo wypłacania uposażenia 

za przedłużony czas służby, 

4)   sposób prowadzenia ewidencji czasu służby 

- biorąc pod uwagę zagwarantowanie prawa do wypoczynku oraz prawidłową realizację 

zadań Służby Celnej, a także terminowe wypłacanie uposażenia oraz rzetelne 

dokumentowanie dokonywanych czynności. 

 

Art. 113. 

1. Funkcjonariusze pełnią służbę na stanowiskach służbowych. 

<1a. Na stanowiska głównego księgowego, audytora wewnętrznego i radcy prawnego nie 

powołuje się funkcjonariusza.> 
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2. Awans na stanowisko służbowe może nastąpić w przypadku istnienia wolnego stanowiska 

służbowego i powinien być poprzedzony rekrutacją wewnętrzną. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz i kategorie stanowisk służbowych funkcjonariuszy, 

2)   wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych, 

3)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 2, 

4)   tryb awansowania na stanowiska służbowe, 

5)   tryb dokonywania zmian na stanowiskach służbowych 

- uwzględniając zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku służbowym, oceny 

okresowe i opinie służbowe oraz przebieg służby. 

 

<Art. 125a. 

1. Funkcjonariusz w czasie pełnienia służby w oddziałach celnych granicznych lub 

wyodrębnionych komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 66 ust. 3, nie 

może posiadać ani korzystać z prywatnych przenośnych urządzeń służących do 

komunikacji elektronicznej, które umożliwiają indywidualne porozumiewanie się na 

odległość, z wyjątkiem urządzeń, których posiadanie funkcjonariusz zgłosił przed 

każdym rozpoczęciem służby zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby, 

podając równocześnie dane identyfikujące to urządzenie. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres danych identyfikujących urządzenie, o którym mowa w ust. 1, mając ma 

uwadze zapewnienie możliwości ustalenia funkcjonariusza zgłaszającego 

urządzenie.> 

 

[Art. 126. 

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia 

włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie mogą pełnić służby w urzędzie, jeżeli 

powstałby między tymi osobami stosunek podległości służbowej.] 

 

<Art. 126. 

Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego 

stopnia włącznie albo powinowactwa pierwszego stopnia, a także osoby prowadzące 

wspólne gospodarstwo domowe nie mogą pełnić służby albo być zatrudnione w 

jednostkach organizacyjnych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek 

podległości służbowej.> 

 

<Art. 126a. 

1. Funkcjonariusze oraz członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy odpowiednio 

pełniący służbę albo zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych są obowiązani do 

złożenia kierownikowi urzędu pisemnej informacji o zaistnieniu przesłanek 

określonych w art. 126. 
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności imię 

i nazwisko składającego informację, imię i nazwisko funkcjonariusza, członka 

korpusu służby cywilnej albo pracownika będącego jego małżonkiem, osobą 

pozostającą z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo osobą prowadzącą 

z nim wspólne gospodarstwo domowe. 

3. Informację, o której mowa w ust. 1, należy złożyć bezzwłocznie po zaistnieniu 

przesłanek powodujących powstanie obowiązku złożenia tej informacji albo 

uzyskaniu wiedzy uzasadniającej złożenie takiej informacji. 

4. Do informacji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 123 ust. 4, 5 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór informacji, o której mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami, uwzględniając zakres 

danych objętych informacją.> 

 

<Art. 127a. 

Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio do 

funkcjonariuszy.> 

 

[Art. 130. 

1. Funkcjonariusz może być skierowany z urzędu lub na wniosek do komisji lekarskiej, 

podległej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w celu: 

1)   określenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby na określonym 

stanowisku służbowym; 

2)   skierowania na określone szkolenia, w tym szkolenie specjalistyczne; 

3)   sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby oraz wystawianych zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty uposażenia za 

czas niezdolności do służby. 

2. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się zleconym badaniom, w tym również badaniom 

specjalistycznym. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   stan zdrowia wymagany do pełnienia służby na określonym stanowisku, właściwość 

przełożonych do wydawania skierowań, o których mowa w ust. 1, mając na względzie 

właściwy dobór kandydatów na określone stanowisko; 

2)   skład, organizację, zakres działania oraz tryb postępowania komisji lekarskich, o 

których mowa w ust. 1, mając na względzie sprawne i rzetelne przeprowadzenie badań; 

3)   tryb postępowania komisji lekarskich w związku z badaniem prawidłowości orzekania 

o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz wystawionych zaświadczeń 

lekarskich do celów wypłaty uposażenia za czas niezdolności do służby, uwzględniając 

potrzebę obiektywnej oceny takich zaświadczeń.] 
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<Art. 130. 

1. O zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariusza do pełnienia służby na 

stanowisku, na którym są wykonywane zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

4–6, orzekają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach 

lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 

….). 

2. Funkcjonariusz może być skierowany do komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1: 

1) z urzędu lub na jego wniosek – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do 

pełnienia służby na stanowisku, na którym są wykonywane zadania, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6; 

2) z urzędu – w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności 

do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia 

lekarskiego. 

3. Funkcjonariusz jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję 

lekarską, o której mowa w ust. 1, w tym również badaniom specjalistycznym, 

psychologicznym i dodatkowym. 

4. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie 

pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz może zostać skierowany na 

obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyrazi na to zgodę.  

5. Skierowanie do komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1, wydaje kierownik urzędu, 

w którym funkcjonariusz pełni służbę. 

6. Koszty zleconych badań są pokrywane z budżetu państwa  z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

7. W sprawach dotyczących ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia 

służby na stanowisku, na którym są wykonywane zadania, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 4–6, oraz do sprawdzenia prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności 

do służby z powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego 

stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziałów 1 i 4 oraz działów III i IV 

ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób 

i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby na stanowisku, na 

którym są wykonywane zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6, na 

podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub 

niezdolności funkcjonariusza do pełnienia służby na tym stanowisku, uwzględniając 

potrzebę ustalenia w toku badania przez komisję lekarską, o której mowa w ust. 1, 

przydatności i predyspozycji do służby z uwagi na charakter i warunki pełnienia tej 

służby. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
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formularza skierowania funkcjonariusza do komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 

1, uwzględniając potrzebę zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny zdolności 

fizycznej i psychicznej funkcjonariusza do pełnienia służby na stanowisku, na którym 

są wykonywane zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6.> 

 

Art. 131. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany wykonywać obowiązki służbowe w umundurowaniu. 

[2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje do bezpłatnego 

korzystania. W przypadkach zwolnienia ze służby z przyczyn, o których mowa w art. 104 

ust. 1 pkt 2-10 i pkt 12 oraz art. 105 pkt 1, 2 i 5-10 funkcjonariusz jest zobowiązany do 

zwrotu równowartości składników umundurowania.] 

<2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje do bezpłatnego 

korzystania. Składniki umundurowania są wyceniane w sposób bezwalutowy poprzez 

przypisanie im odpowiedniej liczby punktów przeliczeniowych. W przypadkach 

zwolnienia ze służby z przyczyn, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2–10 i 12 oraz 

art. 105 ust. 1 pkt 1, 2 i 5–10, funkcjonariusz jest obowiązany do zwrotu 

równowartości pieniężnej składników umundurowania, z wyłączeniem zwolnienia 

funkcjonariusza na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 10 w związku z przejściem na 

emeryturę albo rentę.> 

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik urzędu może zwolnić funkcjonariusza od 

wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu. 

[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb przydziału, okresy zużycia, wzory, kolory i normy umundurowania, 

oznaczeń stopni służbowych oraz znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy, 

2)   sposób noszenia umundurowania i oznaczeń stopni służbowych, 

3)   wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za 

umundurowanie oraz za okresowe czyszczenie munduru, 

4)   przypadki, w jakich funkcjonariusze nie mają obowiązku pełnienia służby w 

umundurowaniu 

- uwzględniając we wzorach umundurowania wizerunek orła białego ustalony dla godła 

państwowego oraz biorąc pod uwagę rodzaj noszonego przez funkcjonariusza 

umundurowania oraz zakres realizowanych przez niego zadań.] 

<4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wzory, kolory oraz rodzaje umundurowania, 

2) wzory, kolory oraz rodzaje oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji 

osobistej funkcjonariuszy, 

3) przypisanie składnikom umundurowania liczby punktów przeliczeniowych, 

4) tryb przydziału składników umundurowania, 

5) wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik 

pieniężny, oraz wysokość tego równoważnika, 
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6) warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za składniki 

umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania, 

7) sposób noszenia poszczególnych rodzajów umundurowania, oznaczeń stopni 

służbowych oraz znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy, 

8) przypadki, w których funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku 

wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu, 

9)  wartość punktu przeliczeniowego 

– uwzględniając we wzorach umundurowania wizerunek orła białego ustalony dla 

godła państwowego oraz biorąc pod uwagę zastosowanie określonego rodzaju 

umundurowania funkcjonariusza do realizowanych przez niego zadań.> 

 

Art. 152. 

[1. W przypadku urlopu lub choroby funkcjonariusz otrzymuje uposażenie i inne świadczenia 

pieniężne należne na zajmowanym stanowisku służbowym. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie niemożności wykonywania służby z innych przyczyn 

uprawniających do świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przez okres określony w tych 

przepisach.] 

<1. W przypadku urlopów, o których mowa w art. 138 ust. 1, 4 i 6, art. 139 i art. 141 ust. 

1 pkt 2, funkcjonariusz otrzymuje uposażenie i inne świadczenia pieniężne należne na 

zajmowanym stanowisku służbowym. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1) niezdolności do służby z przyczyn uprawniających do świadczeń określonych 

w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, przez okres określony w tych przepisach, z wyjątkiem 

przyczyn uprawniających do zasiłków chorobowego i opiekuńczego; 

2) zwolnienia funkcjonariusza od pełnienia służby, w przypadkach określonych 

w przepisach prawa pracy dotyczących udzielania pracownikom zwolnień od 

pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.> 

3. W razie niezdolności do służby z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy 

pełnieniu służby lub chorobą zawodową funkcjonariusz zachowuje prawo do świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pełnieniu służby i 

chorób zawodowych, przez okres określony w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego. 

 

<Art. 152b. 

1. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusz otrzymuje 

uposażenie chorobowe. 

2. Podstawę obliczenia uposażenia chorobowego stanowi uposażenie zasadnicze wraz z 

dodatkiem za wieloletnią służbę, dodatkiem za stopień służbowy, dodatkiem 

funkcyjnym na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym oraz dodatkiem za 

opiekę nad psem służbowym, przysługujące funkcjonariuszowi na ostatnio 
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zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie 

zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość. 

3. Przy obliczaniu uposażenia chorobowego za okres przebywania na zwolnieniu 

lekarskim przyjmuje się, że uposażenie chorobowe za jeden dzień przebywania na 

zwolnieniu lekarskim stanowi 1/30 uposażenia chorobowego, którego wysokość 

określa art. 152d. 

Art. 152c. 

1. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który funkcjonariusz jest zwolniony od 

pełnienia służby z powodu: 

1) choroby i innych przyczyn niezdolności do służby traktowanych na równi z 

niezdolnością do służby z powodu choroby, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159),  innych 

niż określone w pkt 6 i 7; 

2) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem własnym lub 

małżonka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 8. roku życia w przypadku: 

a) zaistnienia przyczyn, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa, 

b) porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub 

choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

c) pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w podmiocie leczniczym 

wykonującym działalność polegającą na udzielaniu stacjonarnych 

i całodobowych świadczeń zdrowotnych; 

3) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub 

małżonka, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na 

wychowanie i utrzymanie, do ukończenia przez nie 14. roku życia; 

4) konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; za 

członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, 

rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym 

gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem w okresie sprawowania opieki; 

5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 

dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów; 

6) wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby; 

7) choroby przypadającej w czasie ciąży. 

2. Zwolnienie od pełnienia służby w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, 

przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, 

a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 – przez okres nie dłuższy niż 14 dni 

w roku kalendarzowym, przy czym okresy te łącznie nie mogą przekroczyć 60 dni 

w roku kalendarzowym. 
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3. Przepis ust. 2 stosuje się bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny 

wymagających opieki. 

Art. 152d. 

1. Funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe w wysokości 80% podstawy, o 

której mowa w art. 152b ust. 2, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim z 

powodów, o których mowa w art. 152c ust. 1 pkt 1–4. 

2. Funkcjonariusz otrzymuje uposażenie chorobowe w wysokości 100% podstawy, o 

której mowa w art. 152b ust. 2, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim 

z powodów, o których mowa w art. 152c ust. 1 pkt 5, 6 i 7. 

3. Prawo do uposażenia chorobowego w wysokości 100% podstawy, o której mowa w 

art. 152b ust. 2, przysługuje również, gdy zwolnienie od pełnienia służby zostało 

spowodowane przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu 

zabronionego w związku z pełnioną służbą przez funkcjonariusza, stwierdzonego 

orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ. 

Art. 152e. 

1. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza się na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa, z tym że: 

1) przyczynę niezdolności do służby wskutek poddania się niezbędnym badaniom 

lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek 

i narządów oraz niezdolności do służby wskutek poddania się zabiegowi pobrania 

komórek, tkanek i narządów dokumentuje zaświadczenie wystawione przez 

lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 

r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa; 

2) dokumentem stanowiącym podstawę usprawiedliwienia nieobecności w służbie 

z powodu okoliczności określonych: 

a) w art. 152c ust. 1 pkt 2 lit. a – jest pisemne oświadczenie funkcjonariusza, 

b) w art. 152c ust. 1 pkt 2 lit. b i c – jest zaświadczenie lekarskie wystawione przez 

lekarza na zwykłym druku; 

3) dokumentem stanowiącym podstawę usprawiedliwienia nieobecności w służbie 

w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, jest decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 

2. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć kierownikowi urzędu zaświadczenie 

lekarskie lub decyzję, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania. 
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3. Funkcjonariusz jest obowiązany dostarczyć kierownikowi urzędu oświadczenie o 

wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 152c ust. 1 pkt 2 lit. a, w terminie 

7 dni od dnia ich zaistnienia. 

4. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, skutkuje uznaniem 

nieobecności w służbie za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie 

zaświadczenia, decyzji lub oświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od funkcjonariusza. 

Art. 152f. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, 

prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego, spełnienie wymogów 

formalnych zaświadczeń lekarskich oraz oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 152e ust. 1 pkt 2 lit. a, mogą podlegać kontroli. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 

1) komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – 

w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu 

choroby oraz prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego; 

2) kierownik urzędu – w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia 

lekarskiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich oraz 

w zakresie oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 152e ust. 1 pkt 2 

lit. a. 

3. Jeżeli w wyniku kontroli komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby 

wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, funkcjonariusz traci 

prawo do uposażenia chorobowego za okres od tej daty do końca zwolnienia. 

4. Funkcjonariusz traci prawo do uposażenia chorobowego za cały okres zwolnienia, 

jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone: 

1) że oświadczenie funkcjonariusza, o którym mowa w art. 152e ust. 1 pkt 2 lit. a, 

zostało złożone niezgodnie z prawdą;  

2) nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego; 

3) że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. 

5. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy 

funkcjonariusz w okresie orzeczonej niezdolności do służby, w tym sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nie wykorzystuje 

zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, a w szczególności czy nie 

wykonuje pracy zarobkowej. 

6. Kontrola oświadczenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 152e ust. 1 pkt 2 lit. a, 

polega na ustaleniu, czy zaistniały przyczyny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

7. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia 

funkcjonariusza, o którym mowa w art. 152e ust. 1 pkt 2 lit. a, przeprowadza osoba 

upoważniona przez kierownika urzędu. 
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8. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że funkcjonariusz wykonuje pracę 

zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie lekarskie w inny sposób niezgodny z jego 

celem, osoba kontrolująca, o której mowa w ust. 7, sporządza protokół, w którym 

podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego. 

9. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że oświadczenie funkcjonariusza, o którym 

mowa w art. 152e ust. 1 pkt 2 lit. a, nie jest zgodne z prawdą, osoba kontrolująca, o 

której mowa w ust. 7, sporządza protokół. 

10. Protokół przedstawia się funkcjonariuszowi. Funkcjonariusz może wnieść do niego 

uwagi. Wniesienie uwag funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.   

11. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole oraz uwag, o których mowa w ust. 10, 

kierownik urzędu stwierdza utratę prawa do uposażenia chorobowego za okres, o 

którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku 

zawiadomienia kierownika urzędu przez komisję lekarską podległą ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych w wyniku przeprowadzenia przez tę komisję 

kontroli o nieprawidłowościach w wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. 

12. W przypadku stwierdzenia utraty prawa do uposażenia, o którym mowa w ust. 11, 

funkcjonariusz może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do kierownika 

urzędu w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z tym stwierdzeniem. 

13. Kontrola wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy 

zaświadczenie: 

1) nie zostało sfałszowane; 

2) zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania 

zaświadczeń lekarskich. 

14. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 13: 

1) pkt 1, zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane – 

kierownik urzędu występuje do lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie, o 

wyjaśnienie sprawy; 

2) pkt 2, zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie 

z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich – 

kierownik urzędu występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 152g. 

1. W przypadku gdy funkcjonariusz pobrał już uposażenie za okres, w którym 

przebywał na zwolnieniu lekarskim, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia 

przy najbliższej wypłacie uposażenia. 

2. Funkcjonariuszowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w ostatnim miesiącu 

pełnienia służby, potrąca się odpowiednią część uposażenia z należności 

przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz ten zwraca 

odpowiednią część uposażenia w dniu ustania stosunku służbowego. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 152f ust. 3 i 4, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio. 
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Art. 152h. 

Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie 

przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się na fundusz nagród za szczególne 

osiągnięcia w Służbie Celnej, utworzony na podstawie art. 142 ust. 2. 

Art. 152i. 

W zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy do usprawiedliwiania nieobecności w 

służbie oraz udzielania funkcjonariuszom zwolnień od pełnienia służby stosuje się 

odpowiednio przepisy prawa pracy dotyczące sposobu usprawiedliwiania nieobecności w 

pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.> 

 

Art. 154. 

1. Funkcjonariuszom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 

1)   po 20 latach służby - 75%, 

2)   po 25 latach służby - 100%, 

3)   po 30 latach służby - 150%, 

4)   po 35 latach służby - 200%, 

5)   po 40 latach służby - 300%, 

6)   po 45 latach służby - 400% 

- miesięcznego uposażenia. 

2. Do okresów służby uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się poprzednie 

zakończone okresy służby lub zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 

przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. 

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów zatrudnienia w partii 

komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), a 

także w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 

<3a. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby w związku z przejściem na emeryturę 

albo rentę z tytułu niezdolności do służby przysługuje prawo do nagrody 

jubileuszowej przed upływem okresu służby wymaganego do nabycia tego prawa, 

jeżeli w dniu zwolnienia ze służby do wymaganego okresu służby brakuje nie więcej 

niż 12 miesięcy.> 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania i 

wypłacania nagrody jubileuszowej, biorąc pod uwagę udokumentowanie okresów 

pełnienia służby lub zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej w określonej 

wysokości. 

 

Art. 155. 

[1. Funkcjonariuszowi przysługuje nagroda roczna w wysokości nie wyższej niż wysokość 

jednomiesięcznego uposażenia. 
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2. W razie pełnienia służby przez część roku kalendarzowego, nagrodę roczną przyznaje się 

proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych służby. Okresy służby krótsze 

od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny 

miesiąc kalendarzowy.] 

<1. Funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje 

nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, 

za który nagroda przysługuje. 

2. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli funkcjonariusz w danym roku kalendarzowym 

pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Okresy służby 

krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby 

stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.> 

<2a. Pełnienie służby przez co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do 

nagrody rocznej nie jest wymagane, w przypadku gdy funkcjonariusz w danym roku 

kalendarzowym korzystał: 

1) z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu rodzicielskiego; 

2) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z przyczyn, o których mowa w 

art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy; 

3) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 Kodeksu pracy; 

4) ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa.> 

3. Do okresu służby, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów: 

[1)   korzystania przez funkcjonariusza z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;] 

<1) korzystania przez funkcjonariusza z urlopu bezpłatnego;> 

[2)   nieobecności funkcjonariusza z powodu choroby oraz z powodów, o których mowa w 

art. 152 ust. 2 i 3;] 

3)   zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych w przypadkach, o 

których mowa w art. 103, chyba że: 

a)  w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz został uniewinniony albo gdy 

postępowanie takie zostało umorzone wobec braku ustawowych znamion czynu 

zabronionego lub niepopełnienia czynu, 

b)  w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym funkcjonariusz został 

uniewinniony albo gdy takie postępowanie zostało umorzone ze względu na 

okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu postępowania karnego. 

<3a. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w 

okresie zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych w 

przypadkach, o których mowa w art. 103, chyba że: 
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1) w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz został uniewinniony albo takie 

postępowanie zostało umorzone wobec braku ustawowych znamion czynu 

zabronionego lub niepopełnienia czynu; 

2) w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym funkcjonariusz został uniewinniony 

albo takie postępowanie zostało umorzone ze względu na okoliczności wymienione w 

art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu postępowania karnego.> 

4. Nagrody rocznej nie przyznaje się w przypadku: 

1)   popełnienia przez funkcjonariusza, ściganego z oskarżenia publicznego przestępstwa 

umyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego, stwierdzonego prawomocnym 

wyrokiem sądu; 

2)   wymierzenia funkcjonariuszowi prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym kary, o 

której mowa w art. 167 ust. 1 pkt 4-10; 

3)   zwolnienia funkcjonariusza ze służby w przypadkach, o których mowa w art. 104 ust. 

1 pkt 4 albo w art. 105 pkt 2. 

5. Nagroda roczna może ulec obniżeniu od 20% do 50% w stosunku do wysokości określonej 

w ust. 1 w przypadku: 

1)   popełnienia przez funkcjonariusza przestępstwa, innego niż określone w ust. 4 pkt 1, 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu; 

2)   wymierzenia funkcjonariuszowi prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym kary, o 

której mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3; 

3)   niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, 

stwierdzonego w dwóch następujących po sobie ocenach okresowych lub opiniach 

służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy. 

6. Przyznanie nagrody rocznej zawiesza się, jeżeli przeciwko funkcjonariuszowi toczy się 

postępowanie karne, karne skarbowe lub dyscyplinarne o czyn popełniony w roku 

kalendarzowym, za który nagroda jest przyznawana - do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, nagrody rocznej nie przyznaje się lub się ją 

obniża za rok kalendarzowy, w którym funkcjonariusz: 

1)   popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu; 

2)   naruszył obowiązki służbowe, za co został ukarany prawomocnym orzeczeniem 

dyscyplinarnym; 

3)   otrzymał drugą kolejną negatywną opinię lub ocenę z powodu niewywiązywania się z 

obowiązków służbowych w okresie odbywania służby. 

8. O nieprzyznaniu lub obniżeniu nagrody rocznej decyduje kierownik urzędu. 

<8a. W przypadku pełnienia przez funkcjonariusza w roku kalendarzowym służby w 

różnych jednostkach organizacyjnych nagrodę roczną za cały okres służby w danym 

roku kalendarzowym wypłaca jednostka, w której funkcjonariusz pełni służbę w dniu 

wypłaty nagrody. 

8b. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który 

przysługuje nagroda.> 
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[9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania wysokości i termin wypłaty nagrody rocznej mając na względzie 

prawidłowe dokonywanie wypłat.] 

 

Art. 159. 

1. W zakresie odbywania przez funkcjonariusza zagranicznych podróży służbowych stosuje 

się odpowiednio przepisy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju wydane na podstawie art. 77
5
 

§ 2 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

[2. W przypadku zagranicznych podróży służbowych realizowanych w ramach programów 

Wspólnoty Europejskiej w szczególności Customs i Fiscalis wynikających z decyzji nr 

624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. i decyzji nr 

1482/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. stosuje się 

odpowiednio rozwiązania obowiązujące dla tych programów.] 

<2. W przypadku zagranicznych podróży służbowych realizowanych w ramach 

programów lub projektów Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio rozwiązania 

przewidziane w tych programach lub projektach.> 

 

[Art. 164. 

1. W przypadku śmierci funkcjonariusza, małżonkowi lub członkom rodziny uprawnionym do 

uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odprawa pośmiertna. 

2. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych 

członków rodziny. 

3. Wysokość odprawy pośmiertnej ustala się według zasad określonych w art. 163 ust. 1-3.] 

 

<Art. 164. 

1. W przypadku śmierci funkcjonariusza małżonkowi lub jego dzieciom uprawnionym 

do renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odprawa pośmiertna. 

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1, odprawa pośmiertna przysługuje 

dorosłym dzieciom zmarłego funkcjonariusza, dzieciom przysposobionym i dzieciom 

przyjętym na wychowanie przez zmarłego funkcjonariusza. 

3. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 i 2, odprawa pośmiertna 

przysługuje rodzicom funkcjonariusza. 

4. Małżonek rozwiedziony oraz małżonek pozostający w separacji nie są uprawnieni do 

otrzymania odprawy pośmiertnej. 

5. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do: 

1) uposażenia należnego za okres do dnia wygaśnięcia stosunku służbowego, 

2) ekwiwalentu za przysługujący do dnia wygaśnięcia stosunku służbowego urlop 

wypoczynkowy, nie więcej niż za ostatnie 3 lata, 
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3) uposażenia za przedłużony czas służby, o którym mowa w art. 112 ust. 9, 

4) nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 154, 

5) nagrody rocznej, o której mowa w art. 155 

– o ile nie zostały wypłacone funkcjonariuszowi.  

6. Wysokość odprawy pośmiertnej ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 163 

ust. 1–3. 

7. Odprawę pośmiertną oraz świadczenia określone w ust. 5 dzieli się w częściach 

równych pomiędzy wszystkich uprawnionych. 

8. W przypadku nieujawnienia osób, o których mowa w ust. 1–3, świadczenia określone 

w ust. 1 i 5 wchodzą w skład masy spadkowej. 

9. Dokumentem uprawniającym do wypłaty odprawy pośmiertnej oraz świadczeń, o 

których mowa w ust. 5, jest zupełny akt zgonu.> 

 

Art. 166. 

Funkcjonariusze podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków 

służbowych, w szczególności za: 

1)   niedopełnienie obowiązków służbowych lub wynikających ze złożonego ślubowania oraz 

przepisów prawa; 

2)   przekroczenie uprawnień określonych w przepisach prawa; 

3)   odmowę wykonania lub niewykonanie polecenia, z zastrzeżeniem przypadków 

wskazanych w art. 127 ust. 2 i 3; 

4)   zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób niedbały lub 

nieprawidłowy; 

5)   wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego funkcjonariusza, jeżeli spowodowało to 

lub mogło spowodować szkodę służbie, funkcjonariuszowi lub innej osobie; 

6)   nadużycie zajmowanego stanowiska dla osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; 

7)   nieusprawiedliwione niestawienie się lub opuszczenie miejsca pełnienia służby; 

8)   wprowadzenie się w stan ograniczający zdolność wykonywania zadania służbowego albo 

uniemożliwiający jego wykonanie; 

9)   utratę służbowej broni palnej; 

10)  umyślne naruszenie dóbr osobistych innego funkcjonariusza w czasie pełnienia służby[.] 

<;> 

<11) stosowanie mobbingu w rozumieniu art. 94³ § 2 Kodeksu pracy.> 

 

Art. 168. 

1. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi osoba 

uprawniona do orzekania kar dyscyplinarnych może odstąpić od wszczęcia postępowania i 

przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego rozmowę dyscyplinującą 

udokumentowaną w formie notatki. 

[2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, włącza się do akt osobowych i podlega ona zniszczeniu 

po upływie roku licząc od dnia przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej.] 
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<2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, włącza się do akt osobowych i podlega ona 

zniszczeniu po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia rozmowy 

dyscyplinującej.> 

<2a. Na wniosek sprawcy przewinienia dyscyplinarnego zniszczenie notatki, o której 

mowa w ust. 1, może nastąpić po upływie 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia 

rozmowy dyscyplinującej.> 

 

Art. 188. 

[1. W przypadku wydania decyzji o przeniesieniu, powierzeniu pełnienia obowiązków 

służbowych na innym stanowisku, przeniesieniu na niższe stanowisko bądź zawieszeniu w 

pełnieniu obowiązków służbowych, funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.] 

<1. W przypadku wydania decyzji o przeniesieniu, powierzeniu pełnienia obowiązków 

służbowych na innym stanowisku, przeniesieniu na niższe stanowisko, przeniesieniu 

na inne lub równorzędne stanowisko służbowe w związku z reorganizacją jednostki 

organizacyjnej, określeniu warunków pełnienia służby w związku ze zniesieniem 

jednostki organizacyjnej bądź zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych, 

funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, złożyć wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy.> 

2. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu ze służby, funkcjonariusz może, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji, złożyć odwołanie do Szefa Służby Celnej. 

3. W przypadku, gdy decyzję o zwolnieniu ze służby wydaje Szef Służby Celnej, 

funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, złożyć wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. 

4. Złożenie wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz odwołania, o którym mowa w ust. 2, 

nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

5. Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 

6. Od decyzji wydanej w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub 

wydanej w wyniku odwołania przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.)  

 

Art. 5. 

1. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają dyrektorzy izb 

skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy administracji rządowej 
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niezespolonej oraz, na podstawie odrębnych przepisów, inne organy, a w szczególności 

dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. 

1a. W ramach programów pilotażowych wprowadzonych w celu potwierdzenia przydatności 

rozwiązań organizacyjnych usprawniających działanie administracji skarbowej i celnej 

organy podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonują 

zadania należące do właściwości rzeczowej i miejscowej innych organów podległych 

temu ministrowi. 

1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wprowadzić, w drodze 

rozporządzenia, na czas określony program pilotażowy, o którym mowa w ust. 1a, 

określając rodzaje zadań wykonywanych przez organy objęte programem, a także miejsce 

ich wykonywania lub terytorialny zasięg działania tych organów oraz czas trwania 

pilotażu, biorąc w szczególności pod uwagę sprawdzenie możliwości usprawnienia pracy 

urzędów i obsługi podatników. 

[1c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje kontrolę prawidłowości 

wykonywania zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych, 

naczelników urzędów skarbowych oraz kontrolę urzędów obsługujących te organy, a 

także kontrolę przestrzegania zasad etyki zawodowej, bezstronności i obiektywizmu 

działania pracowników zatrudnionych w tych urzędach.] 

<1c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje kontrolę 

prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania dyrektorów izb 

skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz kontrolę urzędów 

obsługujących te organy, a także kontrolę przestrzegania zasad etyki zawodowej 

oraz bezstronności i obiektywizmu działania pracowników izb skarbowych.> 

[1d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb postępowania w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1c, mając na 

uwadze potrzebę zapewnienia sprawności i skuteczności przeprowadzania kontroli, 

bieżącego reagowania na informacje o występujących nieprawidłowościach i ich 

usuwania oraz uwzględniając zakres sprawowanego nadzoru.] 

2. (uchylony). 

[3. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie 

urzędu skarbowego, a dyrektor izby skarbowej przy pomocy kierowanej przez siebie izby 

skarbowej.] 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje spośród kandydatów 

wyłonionych w konkursie, o którym mowa w ust. 5a, z zastrzeżeniem ust. 5f: 

  1)   dyrektora izby skarbowej; 

  2)   naczelnika urzędu skarbowego. 

4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje wicedyrektora izby 

skarbowej na wniosek dyrektora izby skarbowej. 

4b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje: 

  1)   dyrektora izby skarbowej; 

  2)   wicedyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego - na wniosek 

dyrektora izby skarbowej. 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Dyrektor izby skarbowej powołuje i odwołuje zastępcę naczelnika urzędu skarbowego - na 

wniosek naczelnika urzędu skarbowego. 

5a. Dobór kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu 

skarbowego jest dokonywany w drodze konkursu spośród pracowników urzędów i 

organów podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, którzy 

posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie magisterskie 

prawnicze, ekonomiczne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi prawniczymi 

lub ekonomicznymi oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tych urzędach i organach. 

5b. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Konkurs przeprowadzany jest w formie egzaminu składającego się z części 

ustnej i pisemnej, w toku którego sprawdzeniu podlega wiedza niezbędna do 

wykonywania zadań na określonych stanowiskach, predyspozycje i zdolności ogólne oraz 

umiejętności kierownicze. 

5c. Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu dyrektora izby skarbowej lub 

naczelnika urzędu skarbowego, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

wyznacza osobę pełniącą odpowiednio obowiązki dyrektora izby skarbowej lub 

naczelnika urzędu skarbowego. 

5d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia: 

  1)   tryb powołania komisji, o której mowa w ust. 5b, 

  2)   tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 5a, 

  3)   sposób dokumentowania spełnienia wymogów określonych w ust. 5a 

- uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia postępowania konkursowego i 

wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób przystępujących do 

konkursu. 

5e. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może nie powołać na stanowisko 

dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego kandydata wyłonionego w 

drodze konkursu w przypadku, jeżeli żaden z kandydatów nie gwarantuje obiektywnego 

wypełniania obowiązków dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego. 

5f. W przypadku gdy dwa kolejne konkursy nie wyłonią kandydata oraz w przypadku, o 

którym mowa w ust. 5e, minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

powołać osobę na stanowiska wymienione w ust. 4 bez konkursu. 

6. [Do zakresu działania naczelników urzędów skarbowych należy:] 

<Do zadań naczelników urzędów skarbowych należy:> 

  1)   ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności 

budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z 

wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i 

pobór należy do innych organów; 

  2)   rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych; 

  3)   wykonywanie kontroli podatkowej; 

  4)   podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin; 

  5)   (uchylony); 
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  6)   (uchylony); 

7)   wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych; 

7a)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

<7b) dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach 

bankowych urzędu obsługującego naczelnika urzędu skarbowego; 

7c) wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich 

obowiązków podatkowych;> 

  8)   wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

6a. [Do zakresu działania urzędów skarbowych należy:] 

<Do zadań urzędów skarbowych należy:> 

  1)   prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe; 

  2)   wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe; 

  3)   wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu 

karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego. 

<6b. Kontrolę, o której mowa w ust. 6 pkt 3, przeprowadza się na podstawie analizy 

ryzyka rozumianego jako prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów 

prawa. Kontrole mogą być również przeprowadzane niezależnie od rezultatów 

analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy.> 

7. [Do zakresu działania dyrektorów izb skarbowych należy:] 

< Do zadań dyrektorów izb skarbowych należy:> 

  1)   nadzór nad urzędami skarbowymi; 

<1a) zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń 

mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych;> 

  2)   rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do 

urzędów skarbowych; 

  3)   ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji 

przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów; 

  4)   wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

<7a. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy urzędu skarbowego, 

a dyrektor izby skarbowej przy pomocy izby skarbowej. 

7b. W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, izba 

skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi stanowi jednostkę 

organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby skarbowej. 

7c. Dyrektor izby skarbowej, realizując zadanie, o którym mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1a, 

może wykorzystywać dane, którymi dysponują naczelnicy urzędów skarbowych, z 

uwzględnieniem przepisów regulujących dostęp do danych stanowiących tajemnicę 

prawnie chronioną.> 

8. Izba skarbowa jest organem wyższego stopnia w stosunku do urzędu skarbowego. 
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9. Właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych 

określa się według terytorialnego zasięgu działania odpowiednio urzędu skarbowego i 

izby skarbowej, z uwzględnieniem ust. 9a, a także z uwzględnieniem zadań i 

terytorialnego zasięgu działania tych organów określonych w programach pilotażowych, 

o których mowa w ust. 1a i 1b. 

9a. Terytorialny zasięg działania określonego urzędu skarbowego wyłącznie w zakresie: 

  1)   niektórych kategorii podatników, 

  2)   wykonywania niektórych zadań określonych w ust. 6 

- może obejmować terytorialny zasięg działania innych urzędów skarbowych. 

9b. Wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z 

ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w 

szczególności: 

  1)   podatkowych grup kapitałowych; 

  2)   banków; 

  3)   zakładów ubezpieczeń; 

  4)   jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz przepisów o funduszach 

inwestycyjnych; 

  5)   jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

  6)   oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych; 

  7)   osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

które: 

a)  w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co 

najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski na koniec roku podatkowego albo 

b)  jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za 

granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw 

albo 

c)  są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów 

prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo 

d)  jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie 

bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i 

podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo 

posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów. 

9c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, 

terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów i dyrektorów izb 

skarbowych, uwzględniając zasady określone w ust. 9a i 9b oraz potrzeby właściwego 
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zorganizowania wykonywania zadań, zwłaszcza z zakresu poboru podatków oraz 

sprawnej obsługi podatnika. 

10. Minister Finansów określa, w drodze zarządzenia, organizację urzędów i izb skarbowych 

oraz nadaje im statuty. 

11. (uchylony). 

 

<Art. 7a. 

1. Pracownicy izb skarbowych realizujący w urzędach skarbowych zadania w zakresie 

określonym w art. 5 ust. 6 i 6a oraz w innych sprawach należących do kompetencji 

naczelnika urzędu skarbowego na podstawie przepisów odrębnych podlegają 

naczelnikom tych urzędów. 

2. Dyrektorzy izb skarbowych nie mogą wydawać poleceń pracownikom tych izb w 

indywidualnych sprawach w zakresie realizowanych zadań określonych w art. 5 ust. 6 

i 6a oraz w innych sprawach należących do kompetencji naczelnika urzędu 

skarbowego na podstawie przepisów odrębnych. 

3. W przypadku spraw organizacyjno-finansowych z zakresu prawa pracy, 

w odniesieniu do pracownika izby skarbowej wykonującego zadania określone 

w art. 5 ust. 6 i 6a oraz w innych sprawach należących do kompetencji naczelnika 

urzędu skarbowego na podstawie przepisów odrębnych, jest wymagane uzyskanie 

stanowiska naczelnika urzędu skarbowego, któremu podlega ten pracownik, 

w przypadku: 

1) zmiany warunków pracy i płacy; 

2) rozwiązania stosunku pracy; 

3) przeniesienia do innego urzędu w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199). 

4. Stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 3, jest wiążące dla 

pracodawcy.> 

 

Art. 8b. 

1. [Pracownicy urzędów skarbowych i izb skarbowych będący pracownikami służby cywilnej 

są obowiązani corocznie, w terminie do dnia 15 maja składać oświadczenia majątkowe 

wraz z załącznikiem - kserokopią zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym i jego 

korekt.] <Pracownicy izb skarbowych będący pracownikami służby cywilnej są 

obowiązani składać corocznie, w terminie do 15 maja, oświadczenie majątkowe.> 

Oświadczenie składa się kierownikowi jednostki, w której osoba jest zatrudniona. 

2. Naczelnicy urzędów skarbowych i ich zastępcy, a także dyrektorzy i wicedyrektorzy izb 

skarbowych oświadczenia takie składają ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych. 

3. Do dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniu uprawniona jest komórka 

organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
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4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do oświadczeń majątkowych stosuje się 

odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195) 

 

[Art. 268a. 

Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników 

kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym 

zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i 

zaświadczeń.] 

 

<Art. 268a. 

Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników 

obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w 

szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM 

W ADMINISTRACJI (Dz. U z 2014 r. poz. 1619)  

 

Art. 1a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, 

uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych 

skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową; 

1a)  centralnym biurze łącznikowym - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289), zwanej dalej "ustawą o wzajemnej pomocy"; 

2)   czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ 

egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka 

egzekucyjnego; 

3)   dłużniku zajętej wierzytelności - rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak 

również bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata oraz inne 
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podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzytelności lub 

innego prawa majątkowego zobowiązanego; 

3a)  dokumencie zabezpieczenia - rozumie się przez to dokument, o którym mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy o wzajemnej pomocy; 

[4)   egzekutorze - rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do 

dokonywania czynności egzekucyjnych;] 

<4) egzekutorze – rozumie się przez to pracownika obsługującego organ egzekucyjny, 

uprawnionego do dokonywania czynności egzekucyjnych;> 

4a)  (uchylony); 

4b)  (uchylony); 

4c)  jednolitym tytule wykonawczym - rozumie się przez to dokument państwa 

członkowskiego, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o wzajemnej pomocy; 

5)   nieruchomości - rozumie się przez to również: 

a)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 

b)  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

c)  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w tym także prawo do 

lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu 

przeniesienia jego własności na członka spółdzielni; 

5a)  (uchylony); 

6)   opłacie komorniczej - rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych 

wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez 

zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych; 

7)   organie egzekucyjnym - rozumie się przez to organ uprawniony do stosowania w całości 

lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania 

przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o 

charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków; 

8)   organie rekwizycyjnym - rozumie się przez to organ egzekucyjny o tej samej właściwości 

rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któremu organ egzekucyjny 

zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych; 

8a)  (uchylony); 

8b)  (uchylony); 

8c)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo będące członkiem Unii 

Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska; 

8d)  państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej; 

[9)   poborcy skarbowym - rozumie się przez to pracownika organu egzekucyjnego 

wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o 

charakterze pieniężnym;] 

<9) poborcy skarbowym – rozumie się przez to pracownika obsługującego organ 

egzekucyjny, uprawnionego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji 

obowiązku o charakterze pieniężnym;> 

(pkt 9a-9c uchylone); 

(pkt 10-21 pominięto) 
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Art. 5. 

§ 1. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków 

określonych w art. 2 jest: 

1)   w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów 

administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego - właściwy do 

orzekania organ I instancji, z zastrzeżeniem pkt 4; 

2)   dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo 

bezpośrednio z przepisów prawa - organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana 

w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad 

wykonaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności - 

podmiot, na którego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne 

zostały naruszone w wyniku niewykonania obowiązku; 

3)   dla obowiązków wynikających z tytułów wykonawczych wystawionych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 44 ustawy o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz art. 16 ustawy o 

udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - minister 

właściwy do spraw finansów publicznych; 

[4)   w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu 

celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych oraz z przyjętych przez 

naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji albo informacji o opłacie 

paliwowej - właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej.] 

<4) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika 

urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych, z przyjętych przez 

naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o opłacie 

paliwowej albo informacji o dopłatach, z wydanych przez dyrektora urzędu 

kontroli skarbowej decyzji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od 

wydobycia niektórych kopalin – właściwy dyrektor izby celnej.> 

§ 2. Uprawnione do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązków, o 

których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9, jest również państwo członkowskie lub państwo 

trzecie. 

§ 3. W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego nie stosuje się przepisów regulujących prawa i obowiązki wierzyciela, 

chyba że ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska, lub przepisy ustawy stanowią inaczej. 

 

Art. 107. 

§ 1. Prawo własności zajętych ruchomości, będących przedmiotem licytacji, nabywa osoba, 

która z zachowaniem przepisów o przeprowadzaniu licytacji zaoferowała najwyższą cenę, 

uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie. Nabywca nie może domagać się 

unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu 

jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. 
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§ 2. Nabywca, który stał się właścicielem nabytej ruchomości, natychmiast ją odbiera, z 

zastrzeżeniem § 2c. Jeżeli nabywca nie odbierze natychmiast nabytej ruchomości, 

obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. 

Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny. 

§ 2a. Zobowiązany, wierzyciel oraz uczestnik licytacji mogą zgłosić do protokołu licytacji 

skargę na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji. Skarga podlega rozpatrzeniu 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 

§ 2b. W sprawie skargi na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji postanowienie 

wydaje organ nadzoru. Na postanowienie organu nadzoru oddalające skargę służy 

zażalenie. 

§ 2c. Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie sprzedanej rzeczy nabywcy do czasu 

rozpatrzenia skargi. Nie dotyczy to rzeczy łatwo psujących się oraz rzeczy wydanych 

nabywcy przed wniesieniem zażalenia. 

§ 2d. Nabywca może zrzec się nabytej rzeczy i żądać zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli w 

terminie, o którym mowa w § 2a, skarga nie została rozpatrzona, a nabywcy rzecz nie 

została wydana. 

§ 3. Licytacja, przeprowadzona z naruszeniem przepisów o jej publicznym charakterze, o 

cenie wywołania i nabycia oraz o wyłączeniu od udziału w licytacji, podlega 

unieważnieniu przez organ egzekucyjny lub jego organ nadzorczy. Unieważnienie licytacji 

może jednak nastąpić tylko wtedy, gdy ruchomości sprzedane znajdują się jeszcze we 

władaniu nabywcy. 

§ 4. W licytacji nie mogą uczestniczyć: 

1)   zobowiązany; 

2)   poborca skarbowy prowadzący licytację, jego małżonek i dzieci; 

[3)    pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, 

a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych - także pracownicy 

tych innych organów;] 

<3) pracownicy obsługujący organ egzekucyjny, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli 

w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych 

innych organów;> 

4)     osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; 

5)     osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie 

ich rodzin określeni w pkt 2. 

 

Art. 111d. 

§ 1. W licytacji nie mogą uczestniczyć: 

1)   zobowiązany; 

[2)   pracownicy organu egzekucyjnego;] 

<2) pracownicy obsługujący organ egzekucyjny;> 

3)   małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4)   osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; 

5)   licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej nieruchomości; 
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6)   osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji 

publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji. 

§ 3. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone jest dokumentem z podpisem 

urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych 

przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na 

pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom 

podatkowym nie wymagają poświadczenia. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

 

Art. 18. 

1. Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo 

zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym 

przedmiocie. 

2. Płatnicy są obowiązani: 

1)   prowadzić rejestr podatku; 

2)   pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z zastrzeżeniem ust. 

3; 

[3)   wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w 

tym terminie deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, 

według ustalonego wzoru, wraz z informacją o kwocie podatku należnego 

poszczególnym gminom;] 

<3) wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje 

swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości 

pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, sporządzoną według ustalonego 

wzoru, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;> 

4)   przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisy sporządzanych aktów notarialnych 

dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku. 

3. W przypadku określonym w art. 12 notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku. 

4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności 

związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść 

rejestru podatku, 

2)   wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oraz szczegółowy zakres danych w niej 

zawartych, w tym w szczególności dane płatnika, kwotę pobranego podatku w danym 

miesiącu, kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku oraz kwotę 

podatku wpłaconego naczelnikowi urzędu skarbowego, 

3)   sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatku należnego poszczególnym 

gminom 

- uwzględniając konieczność prawidłowego poboru podatku przez płatników. 

 

 

 

 

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

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

 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 
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- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób 

zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych 

przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 

1707); 

[8)   urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio właściwy 

dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego;] 

<8) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego 

odpowiednio właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego 

wykonuje swoje zadania;> 

9)   (uchylony). 

10) (uchylony). 

(pkt 11-35 pominięto) 

 

Art. 34. 

1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych 

bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków 

przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. 

1a. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

100, jeżeli podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie. 

2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób 

określony w art. 32 ust. 1-1c odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3 

miesięcznie. 

2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w 

ciągu roku bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust. 3, począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek. 

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłaconych 

bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową 

określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę obliczoną zgodnie z 

art. 32 ust. 3, jeżeli: 

1)   wypłata zasiłków dotyczy okresu pełnego miesiąca kalendarzowego i związana jest z 

pozostawaniem w stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczym stosunku pracy oraz 

2)   łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków organowi rentowemu złożone 

zostanie przez zasiłkobiorcę oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, 

że w okresie zasiłkowym: 

a)  nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 
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b)  nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi w zakładzie pracy, w którym 

ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku, 

c)  zakład pracy, o którym mowa pod lit. b, oblicza zaliczki od dochodów pracownika w 

sposób określony w art. 32 ust. 3, 

d)  nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

4a. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ 

rentowy ze środków podatnika. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku wypłaty zasiłków bezpośrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia, 

zasady określone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. [Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku 

podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, 

podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, 

świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie 

dotyczy podatników:] 

<Organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku 

podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego 

wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent 

socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu 

skarbowego wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w 

art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; obowiązek ten nie dotyczy podatników:> 

1)   w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek; 

2)   którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że 

podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru 

opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4; 

3)   w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono 

organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek 

dochodowy; 

4)   którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
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8. [W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia 

podatku, o którym mowa w ust. 7, sporządza w terminie do końca lutego, po upływie roku 

podatkowego, imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego 

wzoru, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 

skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych.] <W przypadku gdy organ rentowy nie jest 

obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 7, 

sporządza w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, imienną 

informację o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego wzoru, i w tym 

samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w 

art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania.> Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy 

sporządza również w przypadku, gdy dokonuje wypłaty świadczeń określonych w art. 21 

ust. 1 pkt 2, 75 i 100. 

9. Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego: 

1)   nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 

30-30c oraz art. 30e, 

2)   nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b, 

3)   nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami 

małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 

4, 

4)   nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób 

określony w art. 27 ust. 8, 

5)   (uchylony), 

6)   nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ 

rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, 

chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość 

zobowiązania podatkowego w innej wysokości. 

10. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z 

ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń 

przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek 

przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w 

roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 
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10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub 

zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z 

innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia 

przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na 

tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności 

do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub 

renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, 

stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie 

przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na 

podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego 

świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, 

zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. 

11. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i 

odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten 

organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w 

którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwotę 

tej składki. 

12. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia podatku a sumą zaliczek 

pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec lub 

kwiecień roku następnego. [Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby 

płatnika, łącznie z zaliczkami za te miesiące.] <Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na 

rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, łącznie z zaliczkami za te 

miesiące.> Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet 

zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik 

zwraca ją podatnikowi w gotówce. W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek 

ustał w styczniu albo w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana 

została ostatnia zaliczka. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych 

zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa 

w art. 38 ust. 1a. 

 

Art. 35. 

1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane: 

1)   osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z 

zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, 

2)   jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki 

organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów, 
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3)   organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, 

3a)  wojewódzkie urzędy pracy - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, 

4)   areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo 

aresztowanym oraz skazanym, 

5)   spółdzielnie - od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, 

zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni, 

6)   oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń 

pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7)   centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i 

motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, 

poz. 1211), 

8)   podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką - od świadczeń pieniężnych 

wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 

dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich 

9)  (uchylony) 

- pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

2. Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia 

przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne 

należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, 

dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i 

wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w 

nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce. 

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala 

się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od 

emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. 

3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o której mowa w ust. 3, może wpłacić 

płatnikowi ustaloną zaliczkę w złotych. Wpłatę tę uznaje się za zaliczkę potrąconą przez 

płatnika. 

4. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3 zmniejsza się o kwotę, o której mowa w 

art. 32 ust. 3, jeżeli zaliczkę pobierają płatnicy określeni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik 

przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w 

którym zaczął osiągać takie dochody, złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego 

wzoru, że nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-

30c oraz art. 30e. 

5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3. 
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6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w ust. 3-8, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

pobranej w tym miesiącu przez płatnika ze środków podatnika. 

[10.  Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie 

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, 

sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i 

przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.] 

<10. Płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w 

terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

art. 45ba ust. 4, sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według 

ustalonego wzoru, i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika wykonuje swoje zadania, z zastrzeżeniem art. 37.> 

11.  (uchylony). 

 

Art. 37. 

1. Jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 

33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku 

następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, 

które traktuje się na równi z zeznaniem, że: 

1)   poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem 

dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e, 

2)   nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4, 

3)   nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 

ust. 2 lub 4, 

4)   (uchylony), 

5)   nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a 

pkt 5 

- płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie 

podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w 

roku podatkowym. 

1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnik: 

1)   uwzględnia koszty, o których mowa w art. 22 ust. 11; 

2)   odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne, o 

których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a; 

3)   na wniosek podatnika odlicza od dochodu: 

a)  (uchylona), 
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b)  zwrócone płatnikowi świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 - jeżeli nie 

zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek; 

4)   odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 

27b, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika; 

5)   dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 otrzymany za jego pośrednictwem 

zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

1b. Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym 

należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję 

określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. 

2. (uchylony). 

[3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do 

końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i w tym 

samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w 

przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych.] 

<3. Roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają 

w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba 

ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych wykonuje swoje zadania.> 

4. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych 

za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się z dochodu za marzec roku następnego. 

Różnicę tę, na wniosek podatnika, pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego. W 

razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę 

pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. [Pobraną 

różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla 

płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.] <Pobraną 

różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego łącznie z zaliczkami za te 

miesiące.>  Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki 

należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją 

podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych 

zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji, o której mowa 

w art. 38 ust. 1a. 
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Art. 38. 

1. [Płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty 

pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie 

jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik 

nie posiada siedziby.] <Płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, przekazują, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 

miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą 

fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie 

posiada siedziby.> Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego 

podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. 

[1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o 

których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a 

jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia 

działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego 

wzoru.] 

<1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o 

których mowa w art. 31 i art. 33–35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą 

fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie 

posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.> 

1b. W razie zaprzestania przez płatników, o których mowa w art. 31 i 33-35, prowadzenia 

działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację, o 

której mowa w ust. 1a, płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności. 

2. Płatnicy będący: 

1)   zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z 

tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego, wypłacanych przez tych płatników: 

a)  za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika 

uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują: 

–  w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

–  w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

b)  za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od 

początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują 

na zasadach określonych w ust. 1; 
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2)   zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od 

przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników: 

a)  za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika 

uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną 

granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują na 

zakładowy fundusz aktywności, 

b)  za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od 

początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a, przekazują 

na zasadach określonych w ust. 1. 

2a. Płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, 

zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od 

przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom: 

1)   za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby 

niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę 

stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

przekazują w wysokości: 

a)  25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku 

płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 

od 25 do 30%, 

b)  50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku 

płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 

od 30 do 35%, 

c)  75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku 

płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 

od 35 do 40%, 

d)  100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku 

płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 

co najmniej 40% 

- w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1; 

2)   za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej 

uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, 

kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych w 

ust. 1. 

2b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2a, ustala się na 

podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej. 

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik 

utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach 

ustawy o rehabilitacji zawodowej. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 
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5. (uchylony). 

 

Art. 39. 

1. [W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 

45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie 

dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi 

skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego 

wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza 

się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 

46 i 74.] <W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 

z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, 

w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać 

podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje 

zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 

skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne 

informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.> W 

informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. 

[2. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, 

zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 

14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są 

obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z 

zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a 

w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 

2, sporządzone według ustalonego wzoru. 

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z zamiarem 

opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o którym mowa w 

ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i 
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przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o 

której mowa w ust. 3.] 

<2. Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, 

zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w 

terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i 

przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika 

wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są 

obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z 

zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w 

art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.  

4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z 

zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot, o 

którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest 

obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacji, o której mowa w ust. 3.> 

4a. Informacje, o których mowa w ust. 3, sporządzane przez podmiot prowadzący rachunki 

zbiorcze, nie obejmują dochodów wymienionych w art. 30b, uzyskanych z papierów 

wartościowych zapisanych na tych rachunkach. 

5. Płatnicy określeni w art. 35 ust. 1 pkt 2 wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia, o 

których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sporządzają jedynie informację, o której mowa w 

art. 35 ust. 10. 

 

Art. 42. 

[1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz 

kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym 

kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a 

jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia 

działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został 
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pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują 

kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których 

mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie 

jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik 

nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne 

deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których 

mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 

1b stosuje się odpowiednio. 

2. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 

45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o 

których mowa: 

1)   w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o 

wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego 

wzoru; 

2)   w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów 

skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne 

informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.] 

<1. Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na 

podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek 

urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie 

jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy 

płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany 

zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują 

kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, 

o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą 

fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie 

posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne 

deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, 

o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy 
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którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się 

odpowiednio. 

2. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 

z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani 

przesłać podatnikom, o których mowa: 

1) w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy 

urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika 

wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym 

mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru; 

2) w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy 

urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonują swoje zadania – imienne informacje sporządzone według ustalonego 

wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał 

informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.> 

3. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla 

złożenia informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te płatnik składa nie później niż 

w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. 

[4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i 

urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych - imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.] 

<4. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 

14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 

swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.> 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, dokonujące wypłat świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 46. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o 

których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy 

ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. W informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów) 

wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 

42c ust. 1. 

8. Jeżeli płatnik, o którym mowa w art. 41 ust. 10, dokonał wypłaty należności z tytułu 

określonego w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, na rzecz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 
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mowa w art. 5a pkt 11, przepisów ust. 2-7 nie stosuje się w zakresie dotyczącym takich 

podatników. 

 

[Art. 42a. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów 

(przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których 

na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są 

obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są 

obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w 

terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, 

przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.] 

 

<Art. 42a. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które 

dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z 

wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c 

oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano 

poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub 

zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według 

ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego 

roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz 

urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych wykonuje swoje zadania.> 

 

Art. 42c. 

1. W terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu 

wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten jest 

obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje o tych 

przychodach (dochodach): 

1)   faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji 

przychody (dochody) i który ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio 

siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów: 
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a)  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

b)  na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów 

(dochodów) z oszczędności osób fizycznych; 

[2)  urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.] 

<2) urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 

zadania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej.> 

2. Podmiotem wypłacającym, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, która wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o 

których mowa w ust. 5, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz 

faktycznego lub pośredniego odbiorcy; 

2)   pośredni odbiorca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który wypłaca, kapitalizuje lub stawia do dyspozycji 

przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy. 

3. Faktycznym odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna, która osiąga 

przychody (dochody), o których mowa w ust. 5. 

4. Pośrednim odbiorcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest podmiot, któremu są 

wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, 

osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmiotowi wypłacającemu, 

że: 

1)   jest osobą prawną inną niż spółki jawne i komandytowe utworzone według prawa 

Królestwa Szwecji (handelsbolag (HB) i kommanditbolag (KB) i Republiki Fińskiej 

(avoin yhtiö (Ay) i kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag i kommanditbolag) lub 

2)   jego dochody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla 

opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, lub 

3)  jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania typu otwartego działającym w 

państwie swojej siedziby na podstawie przepisów o przedsiębiorstwach zbiorowego 

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, uznanym zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej za takie przedsiębiorstwo, lub 

4)  na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ jest traktowany jak 

podmiot, o którym mowa w pkt 3. 

5. Imienne informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują przychody (dochody): 

1)   z odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub stawianych do dyspozycji związanych z 

wierzytelnościami wszelkiego rodzaju, bez względu na to, czy są one zabezpieczone 

hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo do udziału w zyskach dłużnika, a w 

szczególności odsetek lub dyskonta ze skarbowych papierów wartościowych, z 
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obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z 

takimi papierami, obligacjami i skryptami dłużnymi, z wyjątkiem opłat z tytułu 

opóźnionej zapłaty; 

2)   z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie sprzedaży, zwrotu lub 

umorzenia wierzytelności, o których mowa w pkt 1, 

3)   uzyskane z odsetek, bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy, 

wypłacane przez: 

a)  podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, 

b)  przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania ustanowione poza terytorium Unii 

Europejskiej, 

4)   uzyskane w związku ze sprzedażą, zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub 

jednostek w: 

a)  podmiotach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, 

b)  przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania ustanowionych poza terytorium Unii 

Europejskiej 

- jeżeli zainwestowały one bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty lub 

przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów w wierzytelności, o których mowa w pkt 

1, w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym 

bezpośrednio lub pośrednio z odsetek w rozumieniu pkt 1 i 2. 

6.  W przypadku gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji dotyczących: 

1)   przychodu (dochodu) uzyskanego z odsetek, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, za 

przychód z odsetek uznaje się całość wypłaconej lub postawionej do dyspozycji kwoty; 

2)   udziału aktywów zainwestowanych w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki, o 

których mowa w ust. 5 pkt 4, uznaje się, że udział aktywów wynosi ponad 40%; jeżeli 

podmiot wypłacający nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez 

faktycznego odbiorcę, uznaje się, że przychód odpowiada zyskom ze sprzedaży, zwrotu 

lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek. 

7. Udział procentowy, określony w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od dnia 1 stycznia 2011 r. 

wynosi 25%. 

8. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

imiennych informacji o przychodach (dochodach), o których mowa w ust. 1, wraz z 

objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, w 

szczególności w celu umożliwienia podmiotowi wypłacającemu wskazania faktycznego 

lub pośredniego odbiorcy, oraz wysokości wypłacanych lub stawianych do dyspozycji 

przychodów (dochodów). 

 

Art. 42e. 

1. W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 dokonuje 

komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący 

jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru zaliczki 
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na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń najniższą stawkę podatkową określoną w 

skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

2. Przy obliczaniu zaliczki, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się: 

1)   koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1; 

2)   składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

potrącone w danym miesiącu, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1 i 2 zmniejsza się o kwotę: 

1)   o której mowa w art. 32 ust. 3; 

2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w danym 

miesiącu ze środków podatnika. 

[4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia 

działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. 

5. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest 

obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, 

według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, 

roczną deklarację, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się 

odpowiednio. 

6. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 

45ba ust. 4, płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi 

skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego 

wzoru.] 

<4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik przekazuje w terminie do dnia 

20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek 

urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie 

jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy 

płatnik nie posiada siedziby. 

5. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik jest 

obowiązany przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje 

zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca 

prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według 

ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio. 

6. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, 

z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz 
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urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według 

ustalonego wzoru.> 

 

Art. 44. 

1. Podatnicy osiągający dochody: 

1)   z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, 

2)   z najmu lub dzierżawy 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. 

1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: 

1)   ze stosunku pracy z zagranicy, 

2)   z emerytur i rent z zagranicy, 

3)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. 

1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 bez 

pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek 

dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których uzyskali ten 

przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek za 

grudzień jest płatny w terminie złożenia zeznania. 

1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na 

podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy 

zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, 

stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę 

podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód podlegający 

opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty 

uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6. 

1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty 

zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z tego 

tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. 

1e. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1c zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

[1f. Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany 

wpłacać, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał 

dochód, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.] 
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<1f. Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest 

obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień – 

w terminie złożenia zeznania podatkowego.> 

2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica 

pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak 

podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów 

pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, 

dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. 

Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: 

1)   obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te 

przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku; 

2)   zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące 

poprzedzające. 

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za 

grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, 

stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się 

uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w 

wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o 

których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może 

stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

3b. (uchylony). 

3c. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy 

wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są 

obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu 

okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek 

wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 

tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić 

dochody uzyskane od początku roku podatkowego. 

3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a 

stosuje się odpowiednio. 
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[3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 

30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a 

sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.] 

<3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych 

w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki 

miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu 

osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych 

zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.> 

3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 

11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala 

się w następujący sposób: 

1)   obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody 

przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku; 

2)   zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie 

kwartały. 

[3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w 

wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, 

obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z 

uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio.] 

<3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek 

urzędu skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, 

a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. 

Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio.> 

3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do 

dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie 

działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia 

poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu 

uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba 

że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie 

pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu 

wpłacania zaliczek. 
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4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

(ust. 6-13 pominięto) 

 

Art. 45. 

1.  Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego 

wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w 

terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1aa, 7 i 8. 

1a. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym 

odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku 

podatkowym dochodu (poniesionej straty) z: 

1)   kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b; 

2)   pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, 

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c; 

3)   odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach 

określonych w art. 30e. 

1aa. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki 

kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom 

skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w 

art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i 

w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż 

jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z 

tych spółek. 

[1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1-1aa, jest urząd skarbowy właściwy według 

miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego 

miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c. 

1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o którym 

mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych.] 

<1b. Urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1–1aa, jest urząd skarbowy, przy 

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy 

zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – 

urząd skarbowy,  przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, z 

zastrzeżeniem ust. 1c. 

1c. W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o 

którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik 
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urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania.> 

2. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników wymienionych w art. 37. 

3. Zeznaniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje się dochodów 

opodatkowanych zgodnie z art. 29-30a, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy 

obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości 

lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał 

ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

3b. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a, wykazuje się należny podatek 

dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez 

płatnika. 

3c. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wykazać kwoty dochodów 

(przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od których podatek został 

pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub 

1a. 

4. W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić: 

1)   różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 

1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych 

przez płatników; 

2)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 1; 

3)   należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, 

albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa 

w ust. 1a pkt 2, a sumą należnych za dany rok zaliczek; 

4)   należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3. 

[5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania 

finansowego przekazują do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w 

terminie złożenia zeznania.] 

<5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia 

sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie 

finansowe w terminie złożenia zeznania.> 

5a. Podatnicy, którym właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji 

podatkowej, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, dołączają do zeznania 

sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej. 

5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji 

stosowania metody określonej w decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania 

metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, uwzględniający w 

szczególności dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej 

przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w 

transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz okres stosowania metody. 
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5c-5g. (uchylone). 

6. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów 

podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub 

właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. 

W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, właściwy organ 

podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję określającą wysokość 

zobowiązania w podatku dochodowym. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za 

pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub 

osiągnęli dochody określone w art. 30b, i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć zeznania, o 

których mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

7a. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, którzy wybrali sposób opodatkowania 

określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub w art. 29 ust. 4, składają zeznanie podatkowe w terminie 

określonym w ust. 1. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji 

dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

8. Podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 3d, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po 

przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania 

stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości 

dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny 

podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed 

opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 214, z późn. zm.)  

 

Art. 25. 

1. Decyzję, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, doręcza się kontrolowanemu oraz 

organowi podatkowemu właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia 

postępowania kontrolnego, reprezentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycielem 

obowiązków wynikających z tej decyzji. 

<1a. W przypadku decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a, w zakresie podatku 

akcyzowego lub podatku od wydobycia niektórych kopalin, wierzycielem obowiązków 

wynikających z tej decyzji jest właściwy dyrektor izby celnej.> 
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2. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji jest nadawany przez organ podatkowy 

wymieniony w ust. 1. 

 

 

 

 

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

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

 

Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

(pkt 1-4 pominięto)    

[6)   urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego;] 

<6) urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego 

właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;> 

(pkt 7-24 pominięto) 

 

Art. 26. 

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z 

zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 

dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-

1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych 

uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

1a. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli 

podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z 

przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, 

złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że 

przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach 

osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie. 

1b. [Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od 

zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej 

są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego wpłacić na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje właściwy według siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzędu 

skarbowego należny podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów 

przyjętych do przewozu w porcie polskim.] <Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne 

przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z 
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portu polskiego wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego 

właściwy  według siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzędu skarbowego wykonuje 

swoje zadania, należny podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu ładunku i 

pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim.> Dowód wpłaty podatku 

zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane przekazać 

właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli jednak przed wyjściem statku z portu 

polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości przychodu za wywóz ładunków i 

pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane 

wpłacić zaliczkę na podatek od przewidywanego przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od 

dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej 

zaliczki. 

1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w 

związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 

ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 

pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 

1)   jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem 

rezydencji, lub 

2)   istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo 

przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest 

położony. 

1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, 

prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania 

pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu; 

przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio. 

1e. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1d, powinno zawierać dane identyfikujące 

podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji 

podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika. 

1f. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, 

lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia 
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wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem 

uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione 

zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 

4. 

1g. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące 

przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów 

wymienionych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotów wymienionych w art. 

6 ust. 1 pkt 10a i 11a, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod 

warunkiem: 

1)   udokumentowania przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, jego 

miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem 

rezydencji, oraz 

2)   złożenia przez podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pisemnego 

oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika 

należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. 

1h. Ocena warunków określonych w ust. 1g dokonywana jest niezależnie od warunku 

istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 

podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma siedzibę. 

1i. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane 

certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze 

podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania. 

1j. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1i, 

miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest 

obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych 

nowym certyfikatem rezydencji. Przepis ust. 1i stosuje się odpowiednio. 

1k. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1j, odpowiedzialność za 

niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej 

ponosi podatnik. 

1l. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub umowy, 

wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 

dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1j, przepisy ust. 1i i 1k nie mają zastosowania od dnia, w którym 

płatnik uzyskał ten dokument. 

2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach 

funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 

dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o 

podwyższeniu kapitału zakładowego, a w przypadku braku wymogu rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego - od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie 

uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w spółdzielniach - od dnia podjęcia przez walne 

zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku 
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podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

1a. 

2a. W przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 

ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, 

podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 

albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego 

na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. W tym przypadku przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d nie stosuje się w 

zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona. 

2b. W przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a do poboru podatku są obowiązane 

podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należność jest 

wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do 

dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

2c. W przypadku wypłat należności z tytułu: 

1)   odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 2, 

2)   dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uzyskanych z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 

rachunkach zbiorczych 

–   obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki 

papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. 

2d.  Płatnicy, o których mowa w ust. 2c, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu 

przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub 

posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 

celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c-1l 

stosuje się odpowiednio. 

3. [Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2-2b i 2d pobrano 

podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 

ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona 

w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 - na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o 

których mowa w:] 
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<Płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1, 2–2b i 2d pobrano 

podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w 

przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących 

osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 

zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Płatnicy są 

obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:> 

1)   art. 3 ust. 1 - informację o wysokości pobranego podatku, 

2)   art. 3 ust. 2, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i 

pobranym podatku 

-    sporządzone według ustalonego wzoru. 

Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu nie 

powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. 

3a. Płatnicy są obowiązani przesłać informację, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie 

przekazania kwoty pobranego podatku, a informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano wypłat, o których mowa w ust. 1, również wówczas, gdy płatnik w roku 

podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b. 

[3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi 

oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2.] 

<3b. Na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, płatnik, w terminie 

14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacji, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2.> 

3c. W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 3a, płatnik przekazuje informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, w 

terminie do dnia zaprzestania działalności. 

3d. Informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, 

które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 

1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są 

obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, wpłacić należny 

zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli 

dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób 
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prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym 

mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1. 

5. Podatek, o którym mowa w ust. 4, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano tego wydatku. 

6. [W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo 

zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie 

do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić 

podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku 

podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 

tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której 

mowa w art. 4a pkt 15 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.] <W przypadku 

dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo 

zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w 

terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, 

wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby 

podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 

3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na 

rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.> 

Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. 

W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o 

wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania 

informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w 

ust. 2a zdanie pierwsze. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d i 2c oznacza wykonanie zobowiązania w 

jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek. 

8. Informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w ust. 3 pkt 2 

oraz ust. 3b-3d, przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

 

Art. 26a. 

[1. W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w 

którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, i 

podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są 

obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 
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ust. 2 - do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według 

ustalonego wzoru.] 

<1. W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, 

w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, i 

podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są 

obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, 

a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2, do urzędu skarbowego, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje 

sporządzone według ustalonego wzoru.> 

2. Roczne deklaracje sporządzane przez płatników, o których mowa w art. 26 ust. 2b, mają 

charakter zbiorczy i nie wskazują podatników, o których mowa w art. 26 ust. 2a zdanie 

pierwsze. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ 

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.)  

 

Art. 37o. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane składać informację o opłacie 

paliwowej właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz obliczać i wpłacać opłatę 

paliwową w terminie: 

1)   do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty - 

w przypadkach, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

2)   określonym dla należności celnych - w przypadku, o którym mowa w art. 37j ust. 1 

pkt 2 

[- na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej, którą kieruje dyrektor właściwy dla 

naczelnika tego urzędu celnego.] 

<– na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej, na której rachunek bankowy 

dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.> 

2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje 

zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu i 

Funduszowi Kolejowemu. 

3. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym zapłata powinna nastąpić. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji 

w sprawie opłaty paliwowej, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie 
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jednolitości informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 37j, oraz 

zapewnienie możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.)  

Art. 140ad. 

1. W przypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie, o którym mowa w art. 

140aa ust. 1, przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym 

Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych, 

osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej 

przewidywanej karze pieniężnej. 

2. Kaucję pobiera się: 

1)   podczas kontroli na drodze - w formie gotówkowej, za pokwitowaniem na druku 

ścisłego zarachowania, lub za pomocą karty płatniczej; 

[2)   w terminie późniejszym - w formie przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy 

organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary, przy 

czym koszty przelewu ponosi obowiązany podmiot.] 

<2) w terminie późniejszym – w formie przelewu na wyodrębniony rachunek 

bankowy organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o 

nałożenie kary, a w przypadku poboru kaucji przez organy celne – na 

wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej określonej w przepisach odrębnych, 

przy czym koszty przelewów ponosi obowiązany podmiot.> 

3. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2. Koszty związane z uiszczeniem kaucji w formie przelewu na rachunek 

bankowy lub za pomocą karty płatniczej - związane z autoryzacją transakcji i przekazem 

środków na właściwy rachunek bankowy - pokrywa obowiązany podmiot. 

4. Kaucję przekazuje się: 

1)   na rachunek bankowy określony w decyzji o nałożeniu kary, w terminie, o którym mowa 

w art. 140 ac ust. 2, albo 

2)   na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił, w terminie 7 dni od dnia 

uprawomocnienia się decyzji lub orzeczenia uchylającego decyzję o nałożeniu kary 

pieniężnej. 

5. W przypadku gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, do 

powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 4 pkt 2. 

6. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem pojazdów nienormatywnych ponosi 

wykonujący przejazd pojazdem nienormatywnym. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.) 

 

Art. 130. 

§ 1. [Pracownik urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu 

marszałkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, 

izby celnej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału 

w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw 

normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:] 

<Pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby 

skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek 

samorządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału 

w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych 

spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:> 

1)   są stroną; 

2)   pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć 

wpływ na ich prawa lub obowiązki; 

3)   stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego 

stopnia; 

4)   stronami są osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5)   byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika albo 

przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4; 

6)   brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; 

7)   zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie 

służbowe, dyscyplinarne lub karne; 

8)   stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbowej. 

§ 2. Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa, 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowiązany na jego 

żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, 

jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które 

mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika lub funkcjonariusza 

celnego. 

§ 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik urzędu 

skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo 

marszałek województwa, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub minister 

właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczają innego pracownika lub 

funkcjonariusza do prowadzenia sprawy. 
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§ 5. W przypadku wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego jego prezes 

wyznacza osobę uprawnioną do zastąpienia osoby wyłączonej. Jeżeli samorządowe 

kolegium odwoławcze na skutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy z 

braku pełnego składu orzekającego, Prezes Rady Ministrów, w drodze postanowienia, 

wyznacza do załatwienia sprawy inne samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

Art. 143. 

§ 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej 

jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a 

w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu 

elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również: 

[1)   pracownikom urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu skarbowego; 

2)   pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby skarbowej;] 

<1) pracownikom obsługującym naczelnika urzędu skarbowego – przez naczelnika 

urzędu skarbowego; 

 2) pracownikom obsługującym dyrektora izby skarbowej – przez dyrektora izby 

skarbowej;> 

3)   funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika 

urzędu celnego, 

4)   funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej. 

§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. 

 

Art. 144. 

[Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, swoich pracowników lub 

przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.] <Organ podatkowy doręcza 

pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przez pracowników obsługujących organ 

podatkowy lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.> W 

przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może 

doręczać sołtys za pokwitowaniem. 

 

Art. 283. 

§ 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia 

udzielonego przez: 

[1)   naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego 

- pracownikom tego urzędu;] 

<1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu 

skarbowego – pracownikom izby skarbowej obsługującej tego naczelnika;> 
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1a)  naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - 

funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu; 

2)   wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub 

osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka 

województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - pracownikom 

urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego; 

3)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub osobę zastępującą ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych - pracownikom urzędu obsługującego 

tego ministra. 

§ 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera: 

1)   oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia; 

1a)  wskazanie podstawy prawnej; 

2)   imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących); 

3)   numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących); 

4)   oznaczenie kontrolowanego; 

5)   określenie zakresu kontroli; 

6)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 

7)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

8)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów 

niniejszego działu. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając 

elementy upoważnienia określone w § 2. 

§ 4. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy 

do przeprowadzenia kontroli. 

§ 5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. 

 

Art. 294. 

§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są: 

[1)   pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych;] 

<1) pracownicy izb skarbowych;> 

1a)  funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych; 

2)   wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz 

pracownicy urzędów ich obsługujących; 

3)   członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych 

kolegiów; 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa 

Finansów; 

5)   osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach 

podatkowych, 
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6)   przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, 

obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych, 

w związku z wymianą informacji. 

§ 2. Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia 

następującej treści: 

"Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane 

przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.". 

§ 3. Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, 

zakończeniu stażu lub praktyki. 

§ 4. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym 

udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala 

przepis prawa. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą 

skarbową. 

 

Art. 305c. 

§ 1. Organ podatkowy występuje z wnioskiem do obcej władzy o udzielenie informacji oraz 

udziela jej informacji za pośrednictwem organu wyznaczonego przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz samorządowe 

kolegium odwoławcze przekazują wniosek i informacje do organu wyznaczonego przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych za pośrednictwem dyrektora izby 

skarbowej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta 

miasta), starosty, marszałka województwa albo samorządowego kolegium 

odwoławczego. 

[§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić pracowników izb 

skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej do bezpośredniej 

wymiany informacji w związku z realizowaniem zadań z zakresu planowanych lub 

trwających jednoczesnych kontroli oraz do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych 

dotyczących tych kontroli.] 

<§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić pracowników 

izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej do bezpośredniej wymiany informacji 

w związku z realizowaniem zadań z zakresu planowanych lub trwających 

jednoczesnych kontroli oraz do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych 

dotyczących tych kontroli.> 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza 

podległy mu organ podatkowy do przekazywania obcym władzom wniosków i 

informacji, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej wymiany 

informacji. 
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USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY 

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)  

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są 

czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 

wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 

i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 

U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, 

2)   działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz 

sprzedażą posiłków i towarów, 

3)   działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, 

nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które 

zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo 

rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników, 

4)   działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym 

również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika, 

5)   towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że: 

a)  towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w 

stanie nieprzetworzonym, 

b)  surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji 

lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do 

materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część 

składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za 

surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w 

transporcie, 

6)   dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz 

opis otrzymanego towaru, 

7)   karty przychodów - indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, 

prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze 

stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, 

8)   podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych, 

opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 

ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku 

dochodowym, 

9)   księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, 

prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
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10)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym, 

11)  wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez 

lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, 

felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia 

usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta 

nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb 

prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste 

wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez 

zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz 

innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z 

istotą danego zawodu, 

12) pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, 

[13) urząd skarbowy - urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik 

urzędu skarbowego.] 

<13) urząd skarbowy – urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.> 

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

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku 

poprzedzającego rok podatkowy. 

3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

4. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, 

oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. 

 

Art. 12. 

(ust. 1-9 pominięto) 

10.  W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących: 

1)   środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 

ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

2)   składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona 

zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, 

3)   składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub 

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

4)   składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 

udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych 
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–   bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z 

pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z 

działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat. 

10a.  W przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim 

budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim 

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

udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa 

do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie 

wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie 

zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 30e 

ustawy o podatku dochodowym. 

[10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania w terminie, o 

którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.] 

<10b. Ryczałt od przychodu, o którym mowa w ust. 10, jest płatny bez wezwania 

w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania.> 

11.  (uchylony). 

12.  Przepisy art. 27 ust. 8-9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 21. 

1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 

następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. 

1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie 

kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w 

terminie złożenia zeznania. 

1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane 

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku 

poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 

25.000 euro. 

1c. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 

stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego 

według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego 

podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy 
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opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu 

opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. 

1d. Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił 

wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z 

obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 

1e. Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 

1f. Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie później 

niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. 

1g. [Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym 

mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i 

wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie:] 

<Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, 

o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany 

obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania 

działalności gospodarczej, w terminie:> 

1)   do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1; 

2)   do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a. 

[1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim 

miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący 

okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik 

jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego, w terminie, o którym mowa w ust. 2. W tym 

samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani obliczyć i 

wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, podatnicy, o których mowa w ust. 1a, jeżeli wznowienie wykonywania 

działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku podatkowego.] 

<1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim 

miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący 

okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, 

podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w 

terminie, o którym mowa w ust. 2. W tym samym terminie ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych są obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu 



- 97 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

skarbowego podatnicy, o których mowa w ust. 1a, jeżeli wznowienie wykonywania 

działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale roku podatkowego.> 

1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i 

wpłacić na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w 

którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w 

terminie, o którym mowa w ust. 2; 

3)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i 

wpłacić na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

(ust. 2-14 pominięto) 

 

Art. 44. 

1.  Ryczałt ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z 

przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile 

składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego. 

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. Nr 210, poz. 2135), o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób 

duchownych, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w 

odrębnych przepisach. 

3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie 

dokumentów stwierdzających ich poniesienie. 

[4. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba duchowna jest 

obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim roczną 

deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
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finansowanych ze środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w 

poszczególnych kwartałach.] 

<4. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba duchowna jest 

obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze 

duszpasterskim wykonuje swoje zadania, roczną deklarację, według ustalonego 

wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych 

kwartałach.> 

5. Przepisy ust. 1-4 i art. 47 stosuje się do składek, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym 

stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 669 i 1146)  

 

<Art. 18a. 

Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji wykonuje 

również Służba Celna w zakresie określonym w przepisach odrębnych.> 

 

 

 

 

USTAWA dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1414, z późn. zm.) 

 

Art. 94. 

1. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 

2. Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Koszty związane z jej przekazaniem 

pokrywa zobowiązany podmiot. 

3. W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z 

którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy 

we wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika 

wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, osoba 

przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej 

karze pieniężnej. 
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4. Kaucję pobiera się w formie: 

1)   gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 

[2)   przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne w sprawie o nałożenie kary, przy czym koszty przelewu ponosi 

zobowiązany podmiot.] 

<2) przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy organu prowadzącego 

postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary, a w przypadku poboru 

kaucji przez organy celne – na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej 

określonej w przepisach odrębnych, przy czym koszty przelewów ponosi 

zobowiązany podmiot.> 

5. W przypadku poboru kaucji przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, możliwe 

jest jej przekazanie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej. Koszty 

związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na rachunek bankowy, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2, ponosi bezzwrotnie zobowiązany podmiot. 

6. Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2. 

7. Kaucję przekazuje się: 

1)   na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 - w terminie 7 dni od dnia, w którym 

decyzja o nałożeniu kary stała się wykonalna; 

2)   na rachunek bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej 

albo doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego o uchyleniu lub stwierdzeniu 

nieważności takiej decyzji. 

8. W przypadku, gdy wysokość nałożonej kary jest mniejsza od wysokości pobranej kaucji, 

do powstałej różnicy stosuje się odpowiednio przepis ust. 7 pkt 2. 

9. Do kary pieniężnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 822 

i 907) 

 

Art. 102. 

1. Właściwe organy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, 

Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego współdziałają z 

właściwymi organami Inspekcji w zakresie wykonywania jej zadań, w szczególności przy 

przeprowadzaniu czynności kontrolnych lub egzekucyjnych. 

2. Główny Inspektor w drodze porozumień zawieranych z właściwymi organami jednostek i 

służb, o których mowa w ust. 1, ustala szczegółowy sposób współdziałania Inspekcji z 

tymi jednostkami i służbami. 
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<3. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji wykonuje 

również Służba Celna w zakresie określonym w przepisach odrębnych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 112, poz. 744, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2014 r. poz. 29) 

 

Art. 3. 

1. Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. 

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; 

1a)  badania kontrolne zakażeń zwierząt; 

2)   monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w 

produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt
(1)

; 

3)   badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 

4)   przeprowadzanie: 

a)  weterynaryjnej kontroli granicznej, 

b)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu 

przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, 

c)  kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w 

zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do 

zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i 

kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych 

w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu 

wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z 

późn. zm.), 

d)  kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 

w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 

1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513), zwanych 

dalej "wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej", 

mającej na celu ustalenie, czy wprowadzone do obrotu lub używania wyroby 

znajdują się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie 
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weterynaryjnej, o którym mowa w art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

5)   sprawowanie nadzoru nad: 

a)  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami 

weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży 

bezpośredniej, 

b)  wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) i 

produktów pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, 

c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu 

zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku 

paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym 

przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do 

użytku paszowego, 

d)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 

biologicznego i jaj wylęgowych drobiu, 

e)  obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

f)  wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych, 

g)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 

h)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem 

zwierząt, 

i)  przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących 

zwierzęta gospodarskie, 

j)  utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w 

jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców; 

6)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich 

wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach 

pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach 

żywienia zwierząt; 

7)   prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których 

mowa w przepisach Unii Europejskiej; 

8)   przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach 

od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, 

oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych 

pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego 
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niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych 

informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 

1225, z późn. zm.). 

3. Inspekcja wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, na podstawie przepisów 

odrębnych. 

4. Na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez 

Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych przebywających na tych 

terenach zadania określone w ust. 1 wykonuje Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor 

Weterynaryjny Wojska Polskiego. 

5. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego wykonuje swoje 

zadania przy pomocy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

6. Szef Służby Weterynaryjnej - Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego lub osoba przez 

niego upoważniona może uczestniczyć w prowadzonej przez organy Inspekcji: 

1)   weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków 

powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pochodzenia 

zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych; 

2)   kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w produkty pochodzenia zwierzęcego. 

<6a. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji 

Weterynaryjnej wykonuje również Służba Celna w zakresie określonym w przepisach 

odrębnych.> 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz 

szczegółowe warunki i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję 

Weterynaryjną, uwzględniając rodzaj i charakter zadań, kompetencje i wymagania 

niezbędne do sprawowania nadzoru oraz możliwość skutecznego wykonywania tych 

zadań. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w 

drodze rozporządzenia, określi formy współpracy organów Inspekcji z Wojskową 

Inspekcją Weterynaryjną, uwzględniając: 

1)   sposób i tryb wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o którym mowa w ust. 

2 pkt 1-4; 

2)   zakres tej współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 

3)   warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i prowadzenia wspólnych szkoleń Inspekcji 

i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. 
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USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 2011 

r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1)   terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

zastrzeżeniem art. 2a; 

2)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

( pkt 3-10 pominięto ) 

11)  podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej 

nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i 

usług nakładanego tą ustawą; 

12)  obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki mieszkalne 

stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w 

dziale 11; 

[13)  urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego;] 

<13) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy 

którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania;> 

(pkt 14-34 pominieto) 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 oraz 

z 2014 r. poz. 768)  

 

Art. 57. 

1. Za termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa się: 

1)   przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty należności w kasie urzędu celnego lub 

na rachunek organu celnego w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej; 

2)   w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika lub 

rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie 

polecenia przelewu. 

2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego dłużnika w banku lub instytucji 

kredytowej niemających siedziby lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej za termin 

dokonania zapłaty kwoty należności uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli 

wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu celnego w terminie 5 
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kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin dokonania zapłaty 

uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu celnego. 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty 

gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, uwzględniając 

dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty.> 

 

<Art. 57a. 

1. Zlecenia płatnicze na rzecz organów celnych mogą być składane również w formie 

dokumentu elektronicznego, przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez 

bank lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873) uprawnionego do 

przyjmowania zleceń płatniczych, albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub z 

innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie. 

2. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać dane identyfikujące 

wpłacającego oraz wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie 

tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub 

polecenia przelewu. 

3. Rozliczanie płatności na rzecz organów celnych następuje poprzez międzybankowy 

system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez 

system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku 

Polskiego.> 

 

Art. 70. 

1. Dyrektor izby celnej jest właściwy w sprawach, o których mowa w: 

1)   art. 5a, art. 76 - z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 278 ust. 3 lit. c 

Rozporządzenia Wykonawczego, art. 94 ust. 2 lit. b i ust. 4, art. 167 ust. 3, art. 172, art. 

191, art. 224 i art. 229 Wspólnotowego Kodeksu Celnego; 

2)   art. 14a, art. 14l, art. 14m, art. 253h, art. 292 ust. 5, art. 313b, art. 324a, art. 324d, art. 

324e, art. 372 ust. 1 lit. a, d, e i g, art. 403 ust. 1, art. 454a, art. 500 i art. 804 

Rozporządzenia Wykonawczego; 

3)   art. 18 - z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego 

dokonania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, art. 65 ust. 2 i art. 96 

ust. 1 pkt 4-6. 

2. Dyrektor lub dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych są właściwi w sprawach dotyczących: 

1)   pozwoleń na korzystanie z procedury TIR; 

2)   wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru; 

3)   prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby 

na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia w 

działalności agenta celnego; 
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4)   wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy 

dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa 

w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może 

prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę sprawnego 

wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw 

innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres 

spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę 

sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania. 

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

izbę celną lub izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z 

tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku 

bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub 

wywozowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu tych 

należności.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. O PODATKU TONAŻOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 

511)  

 

Art. 12. 

[1. Przedsiębiorcy żeglugowi są obowiązani za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać 

podatek tonażowy w sposób określony w art. 5 ust. 4 i wpłacać bez wezwania do urzędu 

skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku 

tonażowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc 

grudzień - w terminie złożenia zeznania.] 

<1. Przedsiębiorcy żeglugowi są obowiązani za każdy miesiąc roku podatkowego 

obliczać podatek tonażowy w sposób określony w art. 5 ust. 4 i wpłacać bez wezwania 

do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

w sprawach podatku tonażowego wykonuje swoje zadania, w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia 

zeznania.> 

2. Przedsiębiorcy żeglugowi są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym, o którym mowa w 

ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości podatku tonażowego należnego za 

dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia roku następnego. 

3. (uchylony). 
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4. Podatek tonażowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, 

chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, 

w której określi inną wysokość podatku. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. O NAWOZACH I NAWOŻENIU (Dz. U. Nr 147, 

poz. 1033, z późn. zm.)  

 

Art. 37. 

1. Kto wprowadza do obrotu: 

1)   nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", nienależące do typów nawozów 

wyszczególnionych w załączniku nr I do rozporządzenia nr 2003/2003 lub 

niespełniające wymagań jakościowych określonych dla danego typu nawozu w tym 

załączniku, 

2)   nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin niezgodnie z warunkami określonymi 

w art. 3 lub 5 

- wycofuje je z obrotu, na własny koszt, oraz wnosi na rachunek urzędu skarbowego, 

właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu 

wprowadzającego do obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem "NAWÓZ WE" lub 

środek wspomagający uprawę roślin, opłatę sankcyjną stanowiącą 100 % kwoty 

należnej za sprzedane nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki 

wspomagające uprawę roślin, a w przypadku innej formy zbycia nawozów, nawozów 

oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" lub środków wspomagających uprawę roślin - 

100 % wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za 

wprowadzone do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub 

środki wspomagające uprawę roślin. 

2. Inspektor, właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu 

wprowadzającego do obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem "NAWÓZ WE" lub środek 

wspomagający uprawę roślin, wydaje decyzję, w której stwierdza: 

1)   wprowadzenie do obrotu nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE", 

nienależącego do typów nawozów wyszczególnionych w załączniku nr I do 

rozporządzenia nr 2003/2003 lub niespełniającego wymagań jakościowych dla danego 

typu nawozu określonych w tym załączniku, lub 

2)   wprowadzenie do obrotu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin 

niezgodnie z warunkami określonymi w art. 3 lub 5 

- oraz określa termin jego wycofania z obrotu, ilość wprowadzonego do obrotu nawozu lub 

środka wspomagającego uprawę roślin oraz wysokość opłaty sankcyjnej, o której mowa 

w ust. 1. 
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3. Jeżeli wprowadzającym do obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem "NAWÓZ WE" lub 

środek wspomagający uprawę roślin jest podmiot mający siedzibę albo miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

[1)   opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek urzędu skarbowego, 

którym kieruje Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;] 

<1) opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 

Warszawa-Śródmieście wykonuje swoje zadania;> 

2)   decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje inspektor właściwy dla województwa 

mazowieckiego. 

4. Inspektor przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ostateczną decyzję, o 

której mowa w ust. 2 i 3. 

5. Jeżeli obowiązek wniesienia opłaty sankcyjnej wynikający z ostatecznej decyzji, o której 

mowa w ust. 2 lub 3, nie został spełniony, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

zawiadamia inspektora, który wystawia tytuł wykonawczy stanowiący podstawę do 

przymusowego ściągnięcia tej opłaty w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

6. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 

1199)  

 

Art. 62. 

[1. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może w każdym 

czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej 

samej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe.] 

<1. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może w 

każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym 

urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie 

zawodowe.> 

<1a. Przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie 

do innej miejscowości nie można dokonać bez zgody urzędnika służby cywilnej – 

kobiety w ciąży lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 

piętnastu. Nie można także dokonać takiego przeniesienia, w przypadku gdy stoją 

temu na przeszkodzie szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika. 

1b. Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu na inne stanowisko w tym samym 

urzędzie do innej miejscowości przysługują świadczenia, o których mowa w art. 95 

ust. 2 i 3, z zachowaniem określonych tam warunków. 
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1c. Przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie 

do innej miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca pracy 

urzędnika bez jego pisemnej zgody można dokonać nie częściej niż raz na dwa lata. 

1d. Koszty świadczeń związanych z przeniesieniami urzędników służby cywilnej 

przenoszonych w tym samym urzędzie do innej miejscowości, o których mowa 

w ust. 1b, finansowane są ze środków będących w dyspozycji dyrektora generalnego 

urzędu.> 

2. Urzędnik, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, 

jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku, przez okres trzech 

miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przeniesiony na nowe stanowisko. 

Wysokość dodatku służby cywilnej pozostaje bez zmiany. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 

i 1559)  

 

Art. 14. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i 

dyrektor izby celnej. 

1a. Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby celnej. 

2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy urzędów 

celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze 

względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 4-5b i 7-10. 

4. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne 

podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch 

lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala 

się dla: 

1)   osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze 

względu na adres ich siedziby; 

2)   osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania. 

5. W sytuacjach: 

1)   ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych 

norm zużycia wyrobów akcyzowych, 

2)   przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, 

3)   powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, 
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4)   (uchylony) 

- właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych 

podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są czynności, o których 

mowa w pkt 1-3. 

5a. Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach odnotowania obciążenia lub 

zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miejsce 

dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego 

odnotowania. 

5b. W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, o 

której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach 

płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.), 

zwanej dalej "opłatą paliwową", wygasa na skutek zapłaty tego zobowiązania 

podatkowego lub tej opłaty paliwowej, organem właściwym do odnotowania zwolnienia 

zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu celnego, któremu podatnik 

składa deklarację podatkową. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na wniosek właściwego naczelnika urzędu celnego 

lub właściwego dyrektora izby celnej, określone we wniosku czynności: sprawdzające, 

kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik 

urzędu celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są 

wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub występują stany faktyczne 

podlegające opodatkowaniu akcyzą. 

7. W przypadku importu lub wysłania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

wyrobów akcyzowych z miejsca importu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6, organami 

podatkowymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, 

właściwi, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty 

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego. 

8. W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z 

wyjątkiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu celnego 

i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób. 

[9. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 

ust. 4 i 8 oraz w art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u 

których dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy.] 

<9. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o 

którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8 oraz art. 82 ust. 1, 2 i 2e, są naczelnik urzędu 

celnego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który 

wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w 

zakresie akcyzy dyrektor izby celnej.> 

<9a. Dyrektor właściwej izby celnej dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy na 

wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty zwrotu akcyzy.> 
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10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3-5 i 7-9, właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby 

Celnej w Warszawie. 

[11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są 

właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny 

zasięg ich działania, z uwzględnieniem liczby podatników prowadzących działalność na 

danym obszarze.] 

<11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy 

są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz 

terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących 

działalność na danym obszarze, 

2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy 

dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat 

dziennych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu 

zwrotu akcyzy, a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru i zwrotu akcyzy.> 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, 

dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa 

w ust. 1a, oraz dyrektora izby celnej właściwego do prowadzenia tych spraw jako organ 

odwoławczy, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz zapewnienia 

jednolitości postępowania. 

 

Art. 15. 

1. Organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy są naczelnik urzędu 

celnego i dyrektor izby celnej, wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, zwani dalej odpowiednio "właściwym naczelnikiem urzędu celnego w 

sprawach znaków akcyzy" oraz "właściwym dyrektorem izby celnej w sprawach znaków 

akcyzy", których właściwość miejscową ustala się ze względu na adres siedziby lub 

zamieszkania podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 

akcyzy. 

<1a. Dyrektor właściwej izby celnej dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu: 

1) kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy, 

2) kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy, 

3) należności za legalizacyjne znaki akcyzy, 

4) należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszonych o koszty ich 

wytworzenia 

– na wniosek organu podatkowego, który odpowiednio wydał decyzję o odmowie 

wydania lub sprzedaży znaków akcyzy lub wydał upoważnienie do odbioru 

znaków akcyzy w razie wystąpienia strat lub zwrotu tych znaków akcyzy.> 
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2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, właściwym 

naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy i właściwym dyrektorem izby 

celnej w sprawach znaków akcyzy jest Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie i 

Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. 

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są 

właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, a także terytorialny zasięg ich 

działania, uwzględniając terytorialne rozmieszczenie podmiotów obowiązanych do 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.] 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy 

są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, a także terytorialny 

zasięg ich działania, uwzględniając terytorialne rozmieszczenie podmiotów 

obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; 

2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy lub z 

których rachunku bankowego dokonuje się odpowiednio: 

a) wpłaty 

– kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy, 

– kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy, 

– należności za legalizacyjne znaki akcyzy, 

b) wypłaty z tytułu zwrotu kwot lub należności, o których mowa w lit. a, oraz 

należności, o których mowa w ust. 1a pkt 4 

– a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia sprawnego rozliczania kwot stanowiących wartość 

podatkowych znaków akcyzy, kwot na pokrycie kosztów wytworzenia znaków 

akcyzy i należności za legalizacyjne znaki akcyzy.> 

 

Art. 31. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby akcyzowe mające być wykorzystywane: 

1)   przez instytucje Unii Europejskiej; 

2)   w ramach stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, w odniesieniu do osób, które 

nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu na terytorium kraju; 

3)   przez organizacje międzynarodowe uznawane przez właściwe organy na terytorium 

kraju oraz członków takich organizacji, w granicach i na warunkach określonych w 

konwencjach międzynarodowych ustanawiających takie organizacje lub w umowach w 

sprawie ich siedzib; 

4)   przez siły zbrojne państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego, innego 

niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium którego podatek akcyzowy 

jest wymagalny, a także przez siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju, 

Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz przez 

dowództwa sojusznicze, w szczególności Centrum Szkolenia Sił Połączonych, do 
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użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego personelu cywilnego lub w celu 

zaopatrzenia ich mes lub kantyn; 

5)   do konsumpcji zgodnie z umową zawartą z państwami trzecimi lub organizacjami 

międzynarodowymi, pod warunkiem że wyroby te są zwolnione od podatku od towarów 

i usług. 

2. (uchylony). 

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

[4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane również przez zwrot 

zapłaconej kwoty akcyzy dokonywany przez wyznaczonego naczelnika urzędu celnego.] 

<4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane również przez zwrot 

zapłaconej kwoty akcyzy.> 

5. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, 

wyznaczony naczelnik urzędu celnego określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty zwrotu 

akcyzy. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: 

1)   określi szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o 

których mowa w ust. 1, 

2)   wyznaczy naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej 

kwoty akcyzy 

- uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, 

konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu 

informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy. 

 

Art. 107. 

1. Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym 

niezarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w 

momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, od którego 

akcyza została zapłacona na terytorium kraju, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek, 

złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania 

dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu osobowego albo jego eksportu. 

2. Zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające 

dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, którymi są w szczególności: 

dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty 

handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem. 

4. Do wniosku o zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z 

wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy 

wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3. 

[5. Organami podatkowymi właściwymi w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy 

wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została 

zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, u 
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których dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy z tytułu ostatniej czynności podlegającej 

opodatkowaniu, której przedmiotem był ten samochód osobowy.] 

<5. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy 

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, 

od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, są naczelnik urzędu 

celnego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub zgłoszenie 

celne, w którym została obliczona i wykazana kwota tej akcyzy, lub który wydał 

decyzję określającą wysokość tej akcyzy, z tytułu ostatniej czynności podlegającej 

opodatkowaniu, której przedmiotem był ten samochód osobowy, i właściwy dla tego 

naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby celnej.> 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy od samochodu osobowego, minimalną kwotę 

zwrotu akcyzy, wzór wniosku o zwrot akcyzy oraz terminy zwrotu akcyzy, uwzględniając 

konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy oraz ekonomiczną 

opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

 

 

 

 

 

USTAWA z  dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U. Nr 201, poz. 

1540, z późn. zm.)  

 

Art. 77. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu 

celnego i dyrektor izby celnej. 

2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustala się 

według: 

1)   miejsca lokalizacji ośrodka gier; 

2)   siedziby podmiotu urządzającego gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo, loterie 

audioteksowe lub zakłady wzajemne; 

3)   siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na urządzanie loterii fantowej 

lub gry bingo fantowe. 

3. W przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organów podatkowych w 

sposób określony w ust. 2, organem właściwym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w 

Warszawie i Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. 

4. Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone we wniosku 

czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje 

odpowiednio naczelnik urzędu celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze 

działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające 

opodatkowaniu. 
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[5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są 

właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich 

działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność na danym 

obszarze.] 

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy 

są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny 

zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność 

na danym obszarze, 

2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy 

dokonuje się zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych 

lub wpłaty niektórych opłat, o których mowa w art. 68 ust. 1, a także określi 

terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku od gier, wpłat 

dziennych, dopłat i kar pieniężnych oraz opłat.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2012 r. O PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH 

KOPALIN (Dz. U. poz. 362 oraz z 2014 r. poz. 1215)  

 

Art. 11. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik urzędu celnego oraz 

dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres siedziby podatnika - w przypadku osób 

prawnych albo jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce 

zamieszkania podatnika - w przypadku osób fizycznych. 

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, właściwymi 

organami podatkowymi w sprawach podatku są Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy 

oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. 

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, 

urzędy celne i izby celne, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w 

zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze 

potrzeby podatników.] 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) urzędy celne lub urząd celny i izby celne lub izbę celną, których odpowiednio 

naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku, a także terytorialny zasięg 

ich działania, uwzględniając gospodarcze potrzeby podatników, 
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2) właściwą izbę celną lub właściwe izby celne, na których rachunek bankowy 

dokonuje się zapłaty podatku, oraz określi terytorialny zasięg ich działania w tym 

zakresie 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 października 2013 r. O WZAJEMNEJ POMOCY PRZY 

DOCHODZENIU PODATKÓW, NALEŻNOŚCI CELNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCI 

PIENIĘŻNYCH (Dz. U. poz. 1289)  

 

Art. 95. 

1. Treść zaktualizowanego tytułu wykonawczego powinna być zgodna z treścią pierwotnego 

tytułu wykonawczego, przy czym należności pieniężne podaje się w wysokości należnej na 

dzień sporządzenia zaktualizowanego tytułu wykonawczego. 

2. Zaktualizowany tytuł wykonawczy może być sporządzony w odniesieniu do kilku 

należności pieniężnych lub kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem 

wykonawczym oraz wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych. 

[3. Zaktualizowany tytuł wykonawczy powinien zawierać imię i nazwisko oraz określenie 

stanowiska służbowego upoważnionego pracownika organu egzekucyjnego.] 

<3. Zaktualizowany tytuł wykonawczy powinien zawierać imię i nazwisko oraz 

określenie stanowiska służbowego pracownika obsługującego organ egzekucyjny.> 


