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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 21 października 2016 r. 

 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

(druk nr 313) 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.) 

[Art. 189
1
. 

Uprawnienie, o którym mowa w art. 189, przysługuje również, w toku prowadzonego 

postępowania, organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, jeżeli ustalenie 

istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest niezbędne dla oceny skutków 

podatkowych.] 

<Art. 189
1
. 

Uprawnienie, o którym mowa w art. 189, przysługuje również, w toku prowadzonego 

postępowania, organowi podatkowemu, jeżeli ustalenie istnienia lub nieistnienia 

stosunku prawnego lub prawa jest niezbędne dla oceny skutków podatkowych.> 

 

Art. 476. 

 § 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: 

1)   o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; 

1
1
)  o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew 

zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; 

2)   o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów 

stosuje się przepisy prawa pracy; 

3)   o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których 

wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 

1)  
(122)

 ubezpieczeń społecznych; 

2)   emerytur i rent; 
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3)   (uchylony); 

4)   innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

[5)  świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.] 

<5) świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 

pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży 

Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony 

Rządu, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.> 

§ 3. 
(124)

 Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte 

na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także 

sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między 

członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz 

sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu 

przepisów o emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

§ 4. Przez organy rentowe rozumie się: 

1)   jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydawania decyzji w sprawach 

świadczeń, 

2)  
(125)

 (uchylony), 

3)   wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i 

sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw wewnętrznych i 

sprawiedliwości 

- właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w § 2, a także Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

§ 5. Przez użyte w niniejszym dziale określenie 

1)   pracownik - rozumie się również: 
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a)  członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, osobę świadczącą pracę na podstawie umowy 

o pracę nakładczą oraz członków rodziny i spadkobierców pracownika, członka rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej i osoby świadczącej pracę na podstawie umowy o pracę 

nakładczą, a także inne osoby, którym z mocy odrębnych przepisów przysługują 

roszczenia z zakresu prawa pracy, 

b)  osobę dochodzącą od zakładu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnień do świadczeń 

na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych; 

2)   ubezpieczony - rozumie się osobę ubiegającą się o: 

a)  
(126)

 świadczenie z ubezpieczeń społecznych albo o emeryturę lub rentę, 

b)  ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, jego zakresu lub wymiaru 

składki z tego tytułu, 

c)  świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

[d)  
(127)

 świadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby 

pozostające w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.] 

<d) świadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby 

pozostające w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, 

Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, 

Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.> 

 

Art. 477
8
. 

§ 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z 

wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. 

§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy: 

1)  
(129)

 o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy; 

2)   o świadczenie rehabilitacyjne; 

[3)  
(130)

 o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy 

lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby 
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zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży 

Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służbie Celnej;] 

<3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do 

pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub 

choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej;> 

4)   o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności; 

5)   (uchylony); 

6)  
(131)

 (uchylony). 

Art. 626
4
. 

[§ 1. 
(
Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny 

organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.] 

<§ 1. Notariusz oraz komornik składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego.> 

<§ 1
1
. Naczelnik urzędu skarbowego składa wniosek o wpis w dziale III i IV księgi 

wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 1
2
. Wniosek, o którym mowa w § 1 i § 1

1
, opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

[§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu 

w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w postaci 

elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako 

administracyjny organ egzekucyjny przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi 

wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis.] 
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<§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1 i § 11, dołącza się dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci 

elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w 

postaci elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego 

przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej w terminie trzech dni 

od dnia złożenia wniosku o wpis.> 

§ 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynności 

notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie 

wnioskowi prawidłowego biegu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228 i 1244) 

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;] 

<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 administracji skarbowej;> 

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 oraz z 2015 r. poz. 211), 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; 
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3)   dłużniku zajętej wierzytelności - rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak 

również bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata oraz inne 

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 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 4 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; 
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8d)  państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej; 

9)   poborcy skarbowym - rozumie się przez to pracownika obsługującego organ egzekucyjny, 

uprawnionego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o 

charakterze pieniężnym; 

9a)  (uchylony); 

9b)  (uchylony); 

9c)  (uchylony); 

10)  pracodawcy - rozumie się przez to podmioty wypłacające wynagrodzenia, o których 

mowa w pkt 17; 

11)  składkach na ubezpieczenie społeczne - rozumie się przez to również składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych; 

12)  środku egzekucyjnym - rozumie się przez to: 

a)  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję: 

–  z pieniędzy, 

–  z wynagrodzenia za pracę, 

–  ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty 

socjalnej, 

–  z rachunków bankowych, 

–  z innych wierzytelności pieniężnych, 

–  z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami 

finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz 

z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, 

–  z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, 

–  z weksla, 

–  z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, 

–  z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

–  z pozostałych praw majątkowych, 

–  z ruchomości, 

–  z nieruchomości, 

b)  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym: 

–  grzywnę w celu przymuszenia, 

–  wykonanie zastępcze, 
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–  odebranie rzeczy ruchomej, 

–  odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, 

–  przymus bezpośredni; 

13)  wierzycielu - rozumie się przez to podmiot uprawniony do żądania wykonania 

obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

14)  właściwym organie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to 

odpowiednio wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa; 

15)  wstrzymaniu czynności egzekucyjnych - rozumie się przez to wstrzymanie wykonania 

wszystkich lub części zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje 

uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych; 

16)  wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego - rozumie się przez to wstrzymanie 

wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia 

dokonanych czynności egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych środków 

egzekucyjnych; 

17)  wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji 

inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez 

zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu 

zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne; 

17a)  zagranicznym tytule wykonawczym - rozumie się przez to dokument określony w 

przepisach ustawy o wzajemnej pomocy; 

18)  zajęciu egzekucyjnym - rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku 

której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym 

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym; 

19)  zajęciu zabezpieczającym - rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w 

wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem 

majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania przez 

niego obowiązku objętego dokumentem stanowiącym podstawę zabezpieczenia, ale która 

nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiązku; 

20)  zobowiązanym - rozumie się przez to osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która nie wykonała w terminie 

obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, a w 
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postępowaniu zabezpieczającym - również osobę lub jednostkę, której zobowiązanie nie 

jest wymagalne albo jej obowiązek nie został ustalony lub określony, ale zachodzi obawa, 

że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie 

egzekucji, a odrębne przepisy na to zezwalają; 

21)  zwolnieniu spod egzekucji - rozumie się przez to niepodejmowanie lub odstąpienie od 

egzekucji z całości lub części składników majątkowych zobowiązanego. 

 

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, 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;] 

<4) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego decyzji, postanowień lub mandatów karnych, z przyjętych przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o 
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opłacie paliwowej albo rozliczeń zamknięcia – właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego;> 

<4a) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej decyzji lub postanowień – naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według adresu siedziby Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 

4b) w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez dyrektora izby 

administracji skarbowej decyzji lub postanowień – naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według adresu siedziby dyrektora izby administracji skarbowej;> 

5)   w odniesieniu do grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia, stanowiących dochód budżetu państwa, z wyłączeniem 

grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego - właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego. 

§ 2. 
(6)

 Uprawnione do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, 

obowiązków, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f i pkt 9, jest również państwo 

członkowskie lub państwo trzecie. 

§ 2a. 
(7)

 Uprawniona do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, 

obowiązków, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, jest Państwowa Inspekcja Pracy. 

§ 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. 

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

rozporządzenia, obowiązki pozostające we właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji 

administracyjnej oraz właściwość miejscową tego naczelnika urzędu skarbowego, 

uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania tych zadań.> 

 

Art. 17. 

§ 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcie i zajmowane przez 

organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczących postępowania 

egzekucyjnego następuje w formie postanowienia. Na postanowienie to służy zażalenie, 

jeżeli niniejsza ustawa lub Kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. 

[Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu egzekucyjnego 
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w terminie 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.] <Zażalenie wnosi się 

do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone 

postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.> 

§ 1a. O ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zażaleń na postanowienia, o których 

mowa w art. 34 § 2, wydanych przez wierzycieli, dla których organem wyższego stopnia 

jest minister, stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

[§ 1b. Do zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez organy sprawujące 

nadzór w rozumieniu przepisów art. 23 stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z tym że termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od 

dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.] 

<§ 1b. Do zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez organy 

sprawujące nadzór w rozumieniu przepisów art. 23 albo Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia 

doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.> 

§ 2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny 

lub organ odwoławczy może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać 

postępowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia. 

<§ 3. Organem właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia jest: 

1) organ wyższego stopnia; 

2) dyrektor izby administracji skarbowej lub samorządowe kolegium odwoławcze, 

jeżeli postanowienie zostało wydane przez ten organ; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli postanowienie zostało wydane przez 

dyrektora izby administracji skarbowej, z tym że w tym przypadku postępowanie 

może być wszczęte wyłącznie z urzędu.> 

Art. 19. 

 § 1. 
(11)

 Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności 

pieniężnych oraz do zabezpieczania takich należności w trybie i na zasadach określonych 

w dziale IV, z zastrzeżeniem § 2-8. 
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§ 2. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz 

gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego
(12)

 jest organem egzekucyjnym 

uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji 

z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których 

ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ. 

§ 2a. Organ egzekucyjny, o którym mowa w § 2, może upoważnić kierownika nieposiadającej 

osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do działania w jego imieniu jako 

organ egzekucyjny. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również 

pracownikowi tej jednostki. 

§ 3. Przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę ukaranego, w egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych z tytułu kar pieniężnych i kosztów postępowania orzeczonych w 

tych sprawach. 

§ 4. 
(13)

 Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczony przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do 

stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków 

bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych 

świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń. 

§ 4a. 
(14)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

siedziby i właściwość rzeczową oraz miejscową dyrektorów oddziałów Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne, 

uwzględniając strukturę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

dostępność systemu teleinformatycznego obsługującego egzekucję administracyjną. 

[§ 5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich 

środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych, do których poboru zobowiązane są organy celne 

na podstawie odrębnych przepisów.] 

§ 6. (uchylony). 
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§ 7. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę albo ze 

świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat 

pośrednich oraz odszkodowań od żołnierzy i osób wspólnie z nimi zajmujących lokale 

mieszkalne znajdujące się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. 

§ 8. Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych może być 

ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawami. 

 

Art. 23. 

§ 1. Nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do 

organów właściwych do wykonywania tej egzekucji. 

[§ 2. W przypadku braku organu wyższego stopnia w stosunku do organów egzekucyjnych, o 

których mowa w art. 19, nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje właściwy 

miejscowo dyrektor izby skarbowej, z zastrzeżeniem § 3.] 

<§ 2. W przypadku braku organu wyższego stopnia w stosunku do organów 

egzekucyjnych, o których mowa w art. 19, nadzór nad egzekucją należności 

pieniężnych sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej, z 

zastrzeżeniem § 3.> 

§ 3. W stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego 

nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe kolegium 

odwoławcze. 

[§ 3a. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzór nad egzekucją należności pieniężnych 

sprawuje dyrektor izby skarbowej, właściwej ze względu na siedzibę tego dyrektora izby 

celnej.] 

§ 4. Organy sprawujące nadzór są jednocześnie: 

1)   organami odwoławczymi dla postanowień wydanych przez nadzorowane organy 

egzekucyjne; 

2)   organami sprawującymi kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych 

przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne. 

§ 5. (uchylony). 
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§ 6. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać 

z urzędu, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne 

prowadzone przez nadzorowany organ. 

§ 7. (uchylony). 

§ 8. Na postanowienie o wstrzymaniu czynności egzekucyjnych lub wstrzymaniu 

postępowania egzekucyjnego służy zażalenie wierzycielowi niebędącemu jednocześnie 

organem egzekucyjnym. 

[Art. 55a. 

Jeżeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym 

dotyczy należności podatkowych albo należności pieniężnych, do poboru których są 

zobowiązane odpowiednio organy celne albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie 

zostały one uregulowane w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, organ 

egzekucyjny składa wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego daty wszczęcia 

egzekucji tych należności, wysokości pozostałych do wyegzekwowania kwot oraz daty i 

sposobu zakończenia egzekucji.] 

<Art. 55a. 

1. Jeżeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze 

Sądowym dotyczy należności podatkowych i celnych, do poboru których jest 

zobowiązany naczelnik urzędu skarbowego albo innych należności pieniężnych, do 

poboru których właściwy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie zostały one 

uregulowane w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, organ egzekucyjny 

składa wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego daty wszczęcia 

egzekucji tych należności, wysokości pozostałych do wyegzekwowania kwot oraz 

daty i sposobu zakończenia egzekucji. 

2. Zgłaszanie okoliczności podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego 

może odbywać się z użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

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

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości i 

ministrem właściwym do spraw cyfryzacji może określić, w drodze rozporządzenia, 

sposób sporządzania odpisów dokumentów oraz sposób zgłaszania okoliczności, o 

których mowa w ust. 2, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpiecznego, 

sprawnego i skutecznego przekazywania tych informacji.> 
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Art. 63. 

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego, prowadzonych przez organy egzekucyjne, przepisy art. 62-62c, art. 62d § 1 

i 3, art. 62e oraz art. 62f stosuje się odpowiednio. 

[§ 2. Spór o właściwość między organami egzekucyjnymi rozstrzyga, na wniosek organu 

egzekucyjnego pozostającego w sporze, dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na 

siedzibę organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności 

ustalenia tego pierwszeństwa - dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę 

organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.] 

<§ 2. Spór o właściwość między organami egzekucyjnymi rozstrzyga, na wniosek organu 

egzekucyjnego pozostającego w sporze, dyrektor izby administracji skarbowej 

właściwy ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał 

zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – dyrektor izby 

administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę organu egzekucyjnego, 

który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.> 

 

Art. 63a. 

[§ 1. Doręczenia pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a 

komornikiem sądowym dokonuje się z użyciem środków komunikacji elektronicznej.] 

<§ 1. Doręczenia pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem 

egzekucyjnym a komornikiem sądowym dokonuje się z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej. Jeżeli doręczenie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej jest niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezbędnym do 

przywrócenia ich funkcjonowania doręczenia dokonuje w postaci papierowej.> 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu 

egzekucji, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci 

elektronicznej oraz sprawność i skuteczność egzekucji. 
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Art. 64c. 

§ 1. Opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi 

przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne, z 

zastrzeżeniem § 2-4, obciążają zobowiązanego. 

§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy zawiera wady uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania 

egzekucyjnego, które nie mogły być znane organowi egzekucyjnemu w chwili 

skierowania tego tytułu do egzekucji, wierzyciel niebędący jednocześnie organem 

egzekucyjnym obowiązany jest uiścić, tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez 

organ egzekucyjny, kwotę wynoszącą 3 zł 40 gr. 

§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. 

§ 2b. 
(41)

 Przepisu § 2 nie stosuje się do Państwowej Inspekcji Pracy. 

§ 3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże 

się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz z 

naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca 

zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z prawem wszczęcie i prowadzenie egzekucji 

spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela. 

§ 3a. (uchylony). 

§ 3b. (uchylony). 

§ 4. 
(42)

 Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od 

zobowiązanego. 

§ 4a. (uchylony). 

§ 4b. 
(43)

 Nieściągnięte od zobowiązanego wydatki egzekucyjne, poniesione w postępowaniu 

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego, 

zagranicznego tytułu wykonawczego albo tytułu wykonawczego obejmującego należności 

pieniężne, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g, organ egzekucyjny lub rekwizycyjny 

pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa. 

§ 4c. (uchylony). 

§ 4d. [Nie obciąża się kosztami egzekucyjnymi oraz kwotą, o której mowa w § 2, wierzyciela 

będącego naczelnikiem urzędu skarbowego albo dyrektorem izby celnej, jeżeli organem 

egzekucyjnym prowadzącym postępowanie był naczelnik urzędu skarbowego albo 

dyrektor izby celnej.] <Nie obciąża się kosztami egzekucyjnymi oraz kwotą, o której 

mowa w § 2, wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw 
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instytucji finansowych albo ministrem właściwym do spraw budżetu, jeżeli organem 

egzekucyjnym prowadzącym postępowanie był naczelnik urzędu skarbowego.> 

Wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny są pokrywane z budżetu państwa. 

§ 4e. Koszty egzekucyjne zabezpieczone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową 

mogą być pokryte również przez aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego 

lub hipoteki przymusowej niebędącego zobowiązanym. 

§ 5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się 

opłat za czynności egzekucyjne. 

§ 6. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnej są dochodzone na 

podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność, chyba że przepisy 

niniejszej ustawy stanowią inaczej. 

§ 6a. Organ egzekucyjny zawiadamia: 

1)   zobowiązanego o wysokości kosztów egzekucyjnych na wniosek złożony w terminie 6 

miesięcy od dnia: 

a)  wyegzekwowania wykonania obowiązku, a w przypadku wyegzekwowania obowiązku w 

egzekucji z nieruchomości - od dnia, w którym postanowienie o przyznaniu własności 

nieruchomości stało się ostateczne, 

b)  w którym postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego stało się ostateczne; 

2)   wierzyciela o wysokości kosztów egzekucyjnych w terminie miesiąca od dnia doręczenia 

wierzycielowi ostatecznego postanowienia umarzającego postępowanie egzekucyjne, 

jeżeli koszty egzekucyjne obciążają wierzyciela. 

§ 7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na wniosek 

wierzyciela lub zobowiązanego, złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o wysokości kosztów egzekucyjnych, o którym mowa w § 6a. Na 

postanowienie to przysługuje zażalenie. 

§ 7a. W przypadkach określonych w art. 80 i art. 81 ustawy o wzajemnej pomocy organ 

egzekucyjny może wystąpić do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o 

przekazanie na rachunek tego organu wydatków egzekucyjnych poniesionych w związku 

z realizacją wniosku o odzyskanie należności pieniężnych wraz z wypłaconymi odsetkami 

od zwróconych należności pieniężnych, przedstawiając ich zestawienie, jeżeli wszczęcie 

lub prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych będących 

przedmiotem zwrotu spowodowało państwo członkowskie lub państwo trzecie. 
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§ 7b. W przypadku, o którym mowa w § 7a, nie wydaje się postanowienia o wysokości 

wydatków egzekucyjnych obciążających wierzyciela. 

§ 8. (uchylony). 

§ 9. 
(44)

 Środki pieniężne pochodzące z wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych, w tym 

powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie jednolitego tytułu 

wykonawczego albo zagranicznego tytułu wykonawczego, przypadają na rzecz tego 

organu, który je uzyskał. 

§ 10. Jeżeli koszty egzekucyjne zostały pokryte przez wierzyciela, środki pieniężne uzyskane 

z tego tytułu przypadają na rzecz organu, który dokonał czynności egzekucyjnych 

powodujących powstanie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 11. 

§ 11. Jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powstanie kosztów, o których mowa w art. 64 

§ 1 pkt 2-6 i § 6, zostały dokonane przez więcej niż jeden organ egzekucyjny lub 

rekwizycyjny, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne rozdziela się między te organy w 

proporcji odpowiadającej stosunkowi wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot 

wyegzekwowanych w całym postępowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 64 § 3 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 11a. 
(45)

 W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych do tej samej rzeczy albo prawa 

majątkowego koszty egzekucyjne przypadają na rzecz tych organów egzekucyjnych, które 

dokonały poszczególnych czynności powodujących powstanie tych kosztów. 

§ 12. Rozliczenia, o którym mowa w § 11, dokonuje organ egzekucyjny kończący 

postępowanie egzekucyjne, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie może być dokonane za zgodą wierzyciela przez 

potrącenie wzajemnych należności. Na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów 

przysługuje zażalenie organom, których dotyczy to rozliczenie. 

 

Art. 66. 

§ 1. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub 

przedmiotu. 

§ 2. Wydatki, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanych 

kwot. 

§ 3. Wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest 

obowiązany, z zastrzeżeniem § 4, do uiszczenia opłaty komorniczej. 

§ 4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od: 
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1)   kwot wpłaconych po wystąpieniu wierzyciela z żądaniem zawieszenia albo umorzenia 

postępowania egzekucyjnego; 

2)   należności ściągniętych przez organ egzekucyjny będący jednocześnie ich wierzycielem; 

[3)   należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez urząd 

skarbowy lub naczelnika urzędu skarbowego;] 

<3) należności dochodzonych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez 

naczelnika urzędu skarbowego, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

ministra właściwego do spraw instytucji finansowych albo ministra właściwego do 

spraw budżetu;> 

4)   
(50)

 należności dochodzonych na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego, 

zagranicznego tytułu wykonawczego albo tytułu wykonawczego obejmującego należności 

pieniężne, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g. 

§ 5. Opłata komornicza przypada na rzecz tego organu, który dokonał ściągnięcia należności 

pieniężnej lub zastosował środki egzekucyjne, w wyniku których należność została 

zapłacona. 

§ 6. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 oraz art. 64c § 11 i 12. 

§ 7. Jeżeli wierzyciel uchyla się od uiszczenia opłaty komorniczej, opłata ta, w części, w 

jakiej nie została potrącona przez organ egzekucyjny, podlega przymusowemu ściągnięciu 

w trybie egzekucji administracyjnej, po uprzednim doręczeniu upomnienia z zagrożeniem 

egzekucją, a następnie wystawieniu tytułu wykonawczego. 

§ 8. Państwowe jednostki budżetowe, których należności dochodzone w trybie egzekucyjnym 

stanowią dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem § 4, są upoważnione do przeznaczania 

odpowiedniej części uzyskanych z egzekucji wpływów na pokrycie opłaty komorniczej i 

wydatków, o których mowa w § 1. 

Art. 67c. 

§ 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego 

zobowiązanego mogą być nadane osobie, która: 

1)   korzysta w pełni z praw publicznych; 

2)   posiada: 

a)  dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub 

artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi 

majątku, którego wartość podlega oszacowaniu, 
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b)  opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej 

instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych 

wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności 

niezbędnych do oszacowania wartości majątku. 

[§ 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego 

kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby skarbowej.] 

<§ 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku 

zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby 

administracji skarbowej.> 

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się: 

1)   kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2; 

2)   informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega; 

3)   dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność; 

4)   opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem. 

[§ 4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę 

biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie. 

§ 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę 

prowadzoną przez izbę skarbową.] 

<§ 4. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej, odmawiające 

dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie. 

§ 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na 

listę prowadzoną przez izbę administracji skarbowej.> 

§ 6. [W prowadzonej przez izbę skarbową liście biegłych skarbowych uwzględnia się:] <W 

prowadzonej przez izbę administracji skarbowej liście biegłych skarbowych 

uwzględnia się:> 

1)   imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania; 

2)   zakres przyznanych uprawnień; 

3)   termin wpisania na listę; 

4)   wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego. 

§ 7. Lista biegłych skarbowych jest prowadzona według wzoru określonego przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, dostosowanego do techniki informatycznej. 

[§ 8. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej 

izby skarbowej. 
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§ 9. W styczniu każdego roku izba skarbowa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych listę biegłych skarbowych, a także zawiadamia niezwłocznie o 

każdym przypadku wpisania lub wykreślenia z listy biegłego skarbowego.] 

<§ 8. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie 

odpowiedniej izby administracji skarbowej. 

§ 9. W styczniu każdego roku izba administracji skarbowej przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych listę biegłych skarbowych, a także 

zawiadamia niezwłocznie o każdym przypadku wpisania lub wykreślenia z listy 

biegłego skarbowego.> 

§ 10. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje: 

1)   na własną prośbę; 

2)   w przypadku: 

a)  pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej funkcji albo 

stwierdzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę biegły skarbowy warunkom tym nie 

odpowiadał i nadal nie odpowiada, 

b)  śmierci biegłego skarbowego, 

c)  stwierdzenia nienależytego wykonywania funkcji biegłego skarbowego. 

[§ 11. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego 

z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie. 

§ 12. Biegły skarbowy może odmówić dokonania szacunku wartości majątku zobowiązanego 

znajdującego się na terenie działania izby skarbowej, na listę której został wpisany, tylko 

z ważnych przyczyn. 

§ 13. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby 

skarbowej, na listę której został wpisany.] 

<§ 11. Na postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej w sprawie skreślenia 

biegłego skarbowego z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie. 

§ 12. Biegły skarbowy może odmówić dokonania szacunku wartości majątku 

zobowiązanego znajdującego się na terenie działania izby administracji skarbowej, 

na listę której został wpisany, tylko z ważnych przyczyn. 

§ 13. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem 

izby administracji skarbowej, na listę której został wpisany.> 
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§ 14. [Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę skarbową o:] <Biegły 

skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę administracji skarbowej 

o:> 

1)   każdej zmianie swojego adresu; 

2)   zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego przez okres 

dłuższy niż 3 miesiące. 

§ 15. Biegłemu skarbowemu za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego 

zobowiązanego przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w 

wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w 

drodze rozporządzenia. Określając wysokość wynagrodzenia, minister uwzględnia rodzaj 

i czas pracy oraz wysokość poniesionych przez biegłego skarbowego wydatków 

związanych z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa majątkowego. 

 

<Art. 107e. 

§ 1. Licytacja publiczna może odbywać się w formie elektronicznej (licytacja 

elektroniczna).  

§ 2. Licytacja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

prowadzonego przez: 

1) jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub 

przez niego nadzorowaną, lub 

2) podmiot wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych przez: 

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub 

b) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku licytacji 

elektronicznej prowadzonej przez organ, o którym mowa w art. 19 § 2 i 2a, albo 

inny organ jednostki samorządu terytorialnego uprawniony do prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego na podstawie odrębnych ustaw.  

§ 3. W przypadku licytacji elektronicznej organy egzekucyjne są uprawnione do 

przetwarzania danych osobowych zobowiązanego w systemie teleinformatycznym.  

§ 4. W przypadku licytacji elektronicznej wadium składa się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Koszt złożenia wadium ponosi uczestnik licytacji 

elektronicznej.  

§ 5. Cenę nabycia ruchomości uiszcza się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego nie później niż w dniu następującym po zawiadomieniu o 
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przybiciu. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

cenę uiszcza się w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy. Koszt 

uiszczenia ceny ponosi nabywca.  

§ 6. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie, o którym mowa w § 5, traci 

prawo wynikłe z przybicia.  

§ 7. Ruchomość nabyta w drodze licytacji elektronicznej może być doręczona nabywcy, 

na jego wniosek, za pośrednictwem wskazanego przez niego operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo innego 

podmiotu świadczącego usługi w zakresie doręczania ruchomości, jeżeli przed jej 

wydaniem nabywca uiści koszty doręczenia, w tym koszty przygotowania 

ruchomości do transportu oraz jej załadunku.  

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, momentem odbioru ruchomości jest jej 

wydanie operatorowi pocztowemu albo innemu podmiotowi świadczącemu usługi w 

zakresie doręczania ruchomości.  

§ 9. W licytacji elektronicznej ruchomości, której posiadanie jest uzależnione jest od 

spełnienia warunków określonych odrębnymi przepisami, może brać udział 

wyłącznie podmiot dopuszczony do tej licytacji przez organ egzekucyjny. Wniosek o 

dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z elektroniczną kopią dokumentu 

potwierdzającego spełnienie tych warunków składa się za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. O niedopuszczeniu do licytacji elektronicznej rozstrzyga organ 

egzekucyjny, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.  

§ 10. Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 pkt 1, może zostać 

zawieszony podmiotowi, który: 

1) uzyskał przybicie w drodze licytacji elektronicznej i nie zapłacił ceny nabycia;  

2) nie odebrał ruchomości nabytej w drodze licytacji elektronicznej. 

§ 11. Postanowienie o zawieszeniu dostępu do systemu teleinformatycznego wydaje 

organ egzekucyjny, który przeprowadził licytację elektroniczną.  

§ 12. Na postanowienie o zawieszeniu dostępu do systemu teleinformatycznego 

przysługuje zażalenie.  

§ 13. Zawieszenie dostępu, o którym mowa w § 10, obowiązuje przez okres 3 lat, od dnia 

doręczenia ostatecznego postanowienia o zawieszeniu.  

§ 14. Dostęp do systemu teleinformatycznego wygasa, jeżeli w okresie 5 kolejnych lat 

podmiot nie korzysta z tego dostępu.  
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§ 15. Do licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 105a § 1, 2 i 4, art. 

105b, art. 105c § 2, art. 105d § 3, art. 106 § 1 oraz art. 107 § 1, 2, 3 i 4.  

§ 16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki udziału w licytacji elektronicznej, 

2) dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie o licytacji 

elektronicznej, oraz warunki publikacji tego obwieszczenia, 

3) termin licytacji elektronicznej, 

4) tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej, 

5) warunki dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2, w tym 

otrzymania, zawieszenia i wygaśnięcia dostępu  

– mając na względzie zapewnienie sprawnej obsługi systemu teleinformatycznego, 

ochrony praw uczestników licytacji elektronicznej, sprawności i skuteczności 

egzekucji z ruchomości, bezpieczeństwa posługiwania się dokumentami w postaci 

elektronicznej oraz dostępności do systemu teleinformatycznego. 

§ 17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, jednostkę podległą lub nadzorowaną wyznaczoną do prowadzenia 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub podmiot wybrany w 

trybie przepisów o zamówieniach publicznych, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit a.> 

 

Art. 155a. 

 § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia: 

1)   na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego zarządzenia zabezpieczenia; 

2)   na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego tytułu wykonawczego, w 

przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2; 

3)   
(73)

 na wniosek państwa członkowskiego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia, 

zagranicznego tytułu wykonawczego, dokumentu zabezpieczenia albo jednolitego tytułu 

wykonawczego określonych w przepisach ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie 

należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f; 

4)   na wniosek państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i na podstawie zarządzenia 

zabezpieczenia albo zagranicznego tytułu wykonawczego wystawionych zgodnie z 
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przepisami ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie należności, o których mowa w art. 2 

§ 1 pkt 9. 

§ 1a. Organ egzekucyjny może z urzędu dokonać zabezpieczenia na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadkach określonych w art. 32a § 3, art. 32c § 2 i art. 35 § 2 oraz 

w przypadkach określonych w art. 79 ust. 5 ustawy o wzajemnej pomocy. 

[§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, może również zgłosić organ kontroli skarbowej.] 

§ 3. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie jest zgłaszany po wszczęciu albo zakończeniu 

postępowania podatkowego lub kontrolnego, we wniosku tym wyszczególnia się składniki 

majątkowe zobowiązanego, które mogą być przedmiotem zabezpieczenia. 

 

Art. 168e. 

§ 1. Na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją lub zabezpieczeniem wierzytelności lub 

prawa majątkowego, można nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. 

§ 2. Kara, o której mowa w § 1, może być powtarzana w przypadku uchylania się od 

wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego. 

§ 3. Jeżeli dłużnikiem zajętej wierzytelności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, karę pieniężną nakłada się na wyznaczonego 

pracownika, a jeżeli nie został wyznaczony - kierownika bezpośrednio odpowiedzialnego 

za realizację zajęcia, a w spółce prawa handlowego - odpowiedzialnego członka zarządu, 

natomiast w spółce cywilnej - odpowiedzialnego wspólnika. 

§ 4. Postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydaje organ egzekucyjny, z 

zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. Jeżeli egzekucję z wierzytelności prowadzi organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 

§ 3, 4, 7 i 8, postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydaje naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy ze względu na siedzibę tego organu. 

§ 6. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. 

[§ 7. Kara pieniężna nałożona w związku z egzekucją prowadzoną przez organ, o którym 

mowa w art. 19 § 3-5, 7 i 8, przypada na rzecz tego organu.] 

<§ 7. Kara pieniężna nałożona w związku z egzekucją prowadzoną przez organ, o 

którym mowa w art. 19 § 3, 4, 7 i 8, przypada na rzecz tego organu.> 
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U S T A W A    z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625) 

 

Art. 2a. 

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: 

1)   organy władzy państwowej; 

2)   organy administracji rządowej; 

3)   gminy, związki międzygminne oraz ich organy; 

4)   powiaty, związki powiatów oraz ich organy; 

4a)  związki powiatowo-gminne oraz ich organy; 

4b)  związki metropolitalne i ich organy; 

5)   samorządy województw oraz ich organy; 

6)   sądy, prokuratury i komornicy sądowi; 

7)   samorządowe kolegia odwoławcze; 

8)   regionalne izby obrachunkowe; 

9)   jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

[10)  jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;] 

<10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;> 

11)  jednostki organizacyjne Służby Więziennej; 

12)  szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe 

szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe; 

13)  inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322)  

[Art. 74. 

Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określone w niniejszej 

ustawie, wykonuje dyrektor właściwej izby skarbowej, w wypadku gdy funkcje organu 

założycielskiego pełni wojewoda.] 
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<Art. 74. 

Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określone w 

niniejszej ustawie wykonuje właściwy dyrektor izby administracji skarbowej w 

wypadku gdy funkcje organu założycielskiego pełni wojewoda.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 

790, 996 i 1159) 

Art. 36
4
. 

 1. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach 

sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. 

2. 
(10)

 Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg 

wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych. 

3. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną 

Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja umożliwia samodzielne 

wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli 

posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych. 

5. 
(11)

 Centralna Informacja umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

przeglądanie ksiąg wieczystych. 

6. 
(12)

 Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

7. Wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy 

dokumentów wydawanych przez sąd. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra 

Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić: 

1)   sądy; 
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2)   prokuratura; 

[3)   organy kontroli skarbowej;] 

4)   organy celne; 

5)   administracyjne organy egzekucyjne; 

6)   organy podatkowe; 

7)   komornicy sądowi; 

8)   Policja; 

9)   Najwyższa Izba Kontroli; 

10)  Straż Graniczna; 

11)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Agencja Wywiadu; 

13)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

14)  Służba Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Służba Wywiadu Wojskowego; 

16)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

17)  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; 

18)  notariusze; 

19)  Agencja Nieruchomości Rolnych[.] <;> 

<20) Generalny Inspektor Informacji Finansowej.> 

9. O zgodę, o której mowa w ust. 8, może wystąpić także podmiot uprawniony do 

występowania w imieniu grupy podmiotów, o których mowa w ust. 8 pkt 1-8, 10 i 18. 

10. Minister Sprawiedliwości odmawia zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie 

wyszukiwanie ksiąg wieczystych, w drodze decyzji, jeżeli: 

1)   podmiot występujący o zgodę nie jest podmiotem wymienionym w ust. 8; 

2)   nie wykazano, że wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych 

jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych; 

3)   nie istnieją warunki techniczne po stronie Centralnej Informacji. 

11. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, 

jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 3. 

12. Centralna Informacja, po otrzymaniu zgody, o której mowa w ust. 8, przez podmiot 

wymieniony w tym przepisie i na jego wniosek, umożliwia za pośrednictwem systemu 
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teleinformatycznego wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych. 

13. Minister Sprawiedliwości wyraża zgodę, w drodze decyzji, na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 

ksiąg wieczystych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej 

Informacji o wyszukanie ksiąg wieczystych przez podmiot wymieniony w ust. 8, jeżeli: 

1)   posiada on urządzenia lub systemy teleinformatyczne umożliwiające identyfikację osoby 

uzyskującej dane z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, zakresu danych oraz daty 

ich uzyskania; 

2)   posiada on zabezpieczenia techniczne i organizacyjne chroniące przed wykorzystaniem 

uzyskanych danych niezgodnie z celem; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką i zakresem realizowanych zadań ustawowych; 

4)   po stronie Centralnej Informacji istnieją odpowiednie warunki techniczne. 

14. Minister Sprawiedliwości odmawia, w drodze decyzji, zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez konieczności 

każdorazowego składania wniosku, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w ust. 13. 

15. Minister Sprawiedliwości cofa, w drodze decyzji, zgodę na wielokrotne, nieograniczone w 

czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez 

konieczności każdorazowego składania wniosku, jeżeli przestały istnieć przesłanki, o 

których mowa w ust. 13. 

16. 
(13)

 Centralna Informacja umożliwia organom prowadzącym kataster nieruchomości, dla 

nieruchomości z określonej miejscowości, gminy lub powiatu, w celu weryfikacji 

zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach 

wieczystych bezpłatne pozyskiwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

danych zawartych w dziale pierwszym i drugim ksiąg wieczystych, bez prawa 

udostępniania osobom trzecim. 

17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób funkcjonowania Centralnej Informacji oraz jej strukturę organizacyjną, 

2)   tryb składania wniosków i rodzaje dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, 

3)   wzory wniosków składanych do Centralnej Informacji, w tym zakres danych we wniosku 

składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

4)   tryb postępowania z wnioskami i sposób pobierania od nich opłaty, 
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5)   tryb przeglądania księgi wieczystej, 

6)   cechy dokumentów mających moc dokumentów wydawanych przez sąd, wydrukowanych 

samodzielnie oraz sposób i tryb ich weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie 

danych ksiąg wieczystych, 

7)   warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w ust. 13, 

8)   tryb, sposób i kryteria wyszukiwania ksiąg wieczystych 

- uwzględniając zasadę jawności ksiąg wieczystych i powszechność dostępu do nich, 

szybkość postępowania, zakres danych zawartych we wniosku, konieczność zapewnienia 

możliwości weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu z danymi zawartymi w 

centralnej bazie danych ksiąg wieczystych oraz konieczność zapewnienia ochrony 

centralnej bazy danych ksiąg wieczystych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, 

a także treść i strukturę księgi wieczystej. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1506) 

Art. 5. 

 1. Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach 

organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych 

jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, jest przechowywana przez te 

organy i jednostki organizacyjne, a następnie: 

1)   dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie po 

upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, o ile organ lub 

jednostka organizacyjna nie przekazały wcześniej materiałów archiwalnych do archiwum 

państwowego; 

2)   dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej "dokumentacją niearchiwalną", 

może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego, chyba że 

zgoda ta nie jest wymagana, albo właściwego organu określonego w art. 19; 

dokumentacja niearchiwalna może być brakowana po upływie okresu jej 

przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze 

dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, oraz po uznaniu przez organ lub 



- 31 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

jednostkę organizacyjną, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w 

tym wartość dowodową. 

1a. W przypadku gdy trwale zaprzestają działalności organ lub jednostka organizacyjna, o 

których mowa w ust. 1, organ lub jednostka organizacyjna przekazuje: 

1)   niezwłocznie materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego; 

2)   dokumentację niearchiwalną organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującym ich 

zadania i kompetencje; do organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących 

dokumentację niearchiwalną, w zakresie jej ewidencjonowania, przechowywania, 

zabezpieczania, udostępniania, brakowania i przekazywania do archiwum państwowego, 

stosuje się przepisy, jakim podlegał organ lub jednostka organizacyjna przekazujący 

dokumentację. 

1b. Jeżeli organ lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, które trwale 

zaprzestają działalności, nie przekazały materiałów archiwalnych do archiwum 

państwowego, materiały te przejmuje i przekazuje do właściwego archiwum 

państwowego organ nadrzędny nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale 

zaprzestają działalności, a w przypadku braku takiego organu - organ sprawujący nad nimi 

nadzór. 

1c. Koszty związane z przygotowaniem do przekazania i konserwacją materiałów 

archiwalnych oraz ich przekazaniem do archiwum państwowego ponosi organ lub 

jednostka organizacyjna przekazująca materiały archiwalne do archiwum państwowego. 

1d. W przypadku braku organu lub jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i 

kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale 

zaprzestają działalności, dokumentację niearchiwalną tego organu lub jednostki 

przekazuje się organowi nadrzędnemu nad organem lub jednostką organizacyjną, które 

trwale zaprzestają działalności, w przypadku braku organu nadrzędnego - organowi 

sprawującemu nadzór nad organem lub jednostką organizacyjną, które trwale zaprzestają 

działalności, a w przypadku braku takiego organu - podmiotowi wykonującemu 

działalność, o której mowa w art. 51a, po zapewnieniu przez podmiot likwidujący 

działalność organu lub jednostki organizacyjnej podmiotowi wykonującemu działalność, o 

której mowa w art. 51a, środków finansowych na dalsze przechowywanie tej 

dokumentacji. 
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1e. Podlegające przejęciu przez archiwum państwowe materiały archiwalne organu lub 

jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które trwale zaprzestały działalności, 

niezbędne do działalności: 

1)   organu państwowego lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki 

organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe pozostawia 

temu organowi lub jednostce, na ich pisemny wniosek, w tym złożony w postaci 

elektronicznej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy archiwum państwowym a 

tym organem lub jednostką; 

2)   państwowej osoby prawnej, organu jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej 

jednostki organizacyjnej przejmujących zadania i kompetencje organu lub jednostki 

organizacyjnej, które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na ich 

pisemny wniosek, w tym złożony w postaci elektronicznej, pozostawia do używania na 

podstawie umowy użyczenia tej osobie, organowi lub jednostce; 

3)   jednostki organizacyjnej niebędącej państwową lub samorządową jednostką 

organizacyjną, przejmującej zadania i kompetencje organu lub jednostki organizacyjnej, 

które trwale zaprzestały działalności, archiwum państwowe, na jej pisemny wniosek, w 

tym złożony w postaci elektronicznej, może pozostawić do używania na podstawie 

umowy użyczenia tej jednostce. 

1f. Porozumienie lub umowa użyczenia, o których mowa w ust. 1e, określają w szczególności 

czas dysponowania materiałami archiwalnymi oraz obowiązki biorącego do używania 

materiały archiwalne. 

1g. Jeżeli z dokumentacji organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1, które 

trwale zaprzestały działalności, nie wydzielono materiałów archiwalnych, do 

postępowania z tą dokumentacją, do czasu wydzielenia tych materiałów, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w drodze rozporządzenia: 

1)   określi: 

a)  metody kwalifikowania i metodę klasyfikowania dokumentacji, 

b)  rodzaje oznaczeń kategorii archiwalnych, 

c)  elementy jednolitego rzeczowego wykazu akt, 

d)  wzór budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt, 
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e)  wzór budowy kwalifikatora dokumentacji, 

f)  standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów 

archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych, 

g)  szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, 

h)  szczegółowy tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej, 

i)  właściwość archiwów państwowych w sprawach, o których mowa w lit. g i h, w tym 

właściwość archiwów państwowych dla naczelnych i centralnych organów władzy i 

administracji rządowej oraz innych centralnych jednostek organizacyjnych, a także dla 

rodzajów przejmowanych materiałów archiwalnych 

- mając na uwadze wartość historyczną dokumentacji lub utratę jej znaczenia i potrzebę 

ochrony dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz kierując się 

zakresem stosowania systemów teleinformatycznych w załatwianiu i rozstrzyganiu spraw; 

2)   może określić rodzaje lub typy dokumentacji niearchiwalnej, której brakowanie nie 

wymaga zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, kierując się 

krótkotrwałym znaczeniem tej dokumentacji oraz tym, że nie stanowiła ona dotychczas 

materiałów archiwalnych. 

2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy struktury 

dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach, o których 

mowa w ust. 1, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w formie elektronicznej, a także potrzebę zapewnienia integralności 

dokumentów elektronicznych. 

2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

postępowania z dokumentami elektronicznymi w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w 

szczególności zasady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów 

elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

integralności dokumentów elektronicznych i długotrwałego ich przechowywania. 

2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora 

Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim 

powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
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realizujących zadania publiczne, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów 

archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych. 

3. Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposób postępowania z materiałami 

archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania 

działalności przez organy lub jednostki organizacyjne, w tym podległych i 

nadzorowanych, określają, w drodze zarządzenia, w odniesieniu do: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   Rady Ministrów - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

4a)  Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 

[5)   organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego 

do spraw zagranicznych, oraz w odniesieniu do komórek organizacyjnych wykonujących 

czynności w zakresie wywiadu skarbowego w jednostkach organizacyjnych podległych i 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a także w 

odniesieniu do komórki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych - ministrowie, którym podlegają oraz przez 

których są nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne;] 

<5) organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, oraz wyodrębnionych komórek 

organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-

Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, a także w odniesieniu do 

wyodrębnionej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wykonującej zadania w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ministrowie, 

którym podlegają oraz przez których są nadzorowane te organy i jednostki 

organizacyjne;> 
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6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

6a)  Agencji Wywiadu - Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Wywiadu; 

6b)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

7)   Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

- Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

4. (uchylony). 

5. Zarządzenia dotyczące określenia sposobu kwalifikowania dokumentacji ze względu na 

okresy jej przechowywania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Agencji 

Wywiadu podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

 

Art. 29. 

1. Archiwami wyodrębnionymi są: 

1)   archiwum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   archiwum Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   archiwum Rady Ministrów; 

5)   archiwum Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 

6)   archiwa: 

a)  urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz organów i jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego Ministra - w zakresie działu 

administracji rządowej obrona narodowa, 

b)  urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra 

właściwego do spraw zagranicznych oraz organów i jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych przez tych ministrów - w zakresie działów administracji 

rządowej sprawy wewnętrzne i sprawy zagraniczne, 

[c)  komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie wywiadu skarbowego w 

jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych - w zakresie tych czynności,] 

<c) wyodrębnionych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których 
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funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-

rozpoznawcze – w zakresie tych czynności,> 

d)  (uchylona), 

[e)  komórki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych - w zakresie tych zadań;] 

<e) wyodrębnionej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych wykonującej zadania w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – w zakresie tych 

zadań;> 

7)   archiwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; 

8)   archiwum Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

9)   archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

2. Archiwa wyodrębnione obejmują zasięgiem działania obszar całego Państwa lub jego 

część. 

[3. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister 

właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu i Szef 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określą, w drodze zarządzeń, organizację 

podległych im i przez nich nadzorowanych archiwów wyodrębnionych, uwzględniając w 

szczególności zakres ich działania.] 

<3. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister 

właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego określą, w drodze zarządzeń, organizację podległych im i przez nich 

nadzorowanych archiwów wyodrębnionych, uwzględniając w szczególności zakres 

ich działania.> 
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4. Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Prezes Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, określą, w drodze zarządzeń, organizację podległych im i przez nich 

nadzorowanych archiwów wyodrębnionych, uwzględniając w szczególności zakres ich 

działania. 

5. Do spraw nieuregulowanych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące archiwów państwowych. 

6. (uchylony). 

Art. 31. 

 1. Zasób archiwalny archiwów wyodrębnionych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5-8, 

stanowią materiały archiwalne powstałe i powstające w toku działalności: 

1)   (uchylony); 

2)   organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw 

zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, 

Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 

3)   urzędów obsługujących Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

[4)   komórek organizacyjnych wykonujących czynności w zakresie wywiadu skarbowego w 

jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych;] 

<4) wyodrębnionych komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których 

funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-

rozpoznawcze;> 

5)   (uchylony); 

[6)   komórki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych.] 
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<6) wyodrębnionej komórki organizacyjnej wykonującej zadania w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

2. Zasób archiwalny archiwum wyodrębnionego, podległego ministrowi właściwemu do 

spraw zagranicznych, obejmuje również dokumenty przesyłane i składane przez obce 

podmioty prawa międzynarodowego. 

3. Zasób archiwalny archiwum wyodrębnionego, podległego Prezesowi Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowią 

materiały archiwalne określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 152, 178, 677 i 749), a także powstałe w toku działalności tego Instytutu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 

205 i 615) 

Art. 6. 

1. Obowiązek podatkowy powstaje: 

1)   przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku; 

2)   przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego 

- z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia; 

2a)  przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia; 

2b)  przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego 

stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu 

poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego; 

3)   przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą 

śmierci wkładcy; 

3a)  przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci 

uczestnika funduszu inwestycyjnego; 

4)   przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w 

formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy 

- z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot 
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darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń; 

5)   przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia; 

6)   przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu 

stwierdzającego zasiedzenie; 

7)   przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia 

umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest 

nieodpłatne zniesienie współwłasności; 

8)   przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą 

ustanowienia tych praw. 

1a. Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia 

poszczególnych części. 

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność 

podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę 

zabezpieczyć. 

3. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie 

bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia 

nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu. 

4. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie 

sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. [W 

przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub 

organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.] <W przypadku gdy nabycie nie zostało 

zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się 

przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.> 

 

Art. 15. 

1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, 

według następujących skal: 
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Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi 

ponad do   

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 

  10 278 3% 

10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556   822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł 

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej 

  10 278 7% 

10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556   1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł 

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej 

  10 278 12% 

10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł 

20 556   2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł 

  

2. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% 

podstawy opodatkowania; art. 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania. 

3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw 

majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe 

określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

[4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia 

darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy 

powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem 

kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, 

kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej 

darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.] 

<4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia 

darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy 

powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku 
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czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub 

kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek 

od tego nabycia nie został zapłacony.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) 

 

Art. 13. 

1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: 

1)   postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania; 

2)   (uchylony); 

3)   przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także 

zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich 

dopuszczalnej masy całkowitej. 

2. Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za: 

1)   przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych; 

2)   przeprawy promowe na drogach publicznych. 

3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione: 

1)   pojazdy: 

[a)  Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

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

Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,] 

<a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,> 

b)  zarządów dróg, 
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c)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, 

d)  wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej; 

2)   autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły. 

3a. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy: 

1)   Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi; 

[2)   służb ratowniczych, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Służby Celnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego;] 

<2) służb ratowniczych, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;> 

3)   zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg. 

4. Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są: 

1)   ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze; 

2)   pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową. 

5. Korzystający z drogi publicznej jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 

2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub 

medycznej. 

6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej, 

wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu 

występującego o takie zwolnienie. 
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U S T A W A   z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 

państwowych (Dz. U. z 1992 r. poz. 27, z późn. zm.) 

 

Art. 13. 

[1. Izby skarbowe prowadzą ewidencję funduszy założycielskich przedsiębiorstw oraz ich 

zmian.] 

<1. Izby administracji skarbowej prowadzą ewidencję funduszy założycielskich 

przedsiębiorstw oraz ich zmian.> 

2. Wpłatę z zysku, o której mowa w art. 12 ust. 1, pobierają właściwe urzędy skarbowe. 

3. Wpłaty z zysku dokonywane są w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych. 

4. Wyboru okresu, za jaki będzie dokonywana wpłata zaliczki, dokonuje przedsiębiorstwo. 

5. Podstawą ustalenie wysokości zaliczki jest zysk osiągnięty w danym okresie, liczony w 

rachunku narastającym. 

6. Wysokość zaliczki wynosi 15% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 oraz z 2014 r. poz. 498) 

 

Art. 55. 

1. Majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom 

podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. 

2. Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej 

działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia 

dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. 

3. Dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których 

udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej 

zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele 

kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-

opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o 

których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, 
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których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak 

również remonty tych obiektów. 

4. Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz 

gminny i fundusz miejski
(21)

, od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych 

osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele 

niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności 

gospodarczej. 

5. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od świadczeń na fundusz 

gminny i fundusz miejski
(22)

 obejmuje nieruchomości lub ich części przeznaczone na cele 

mieszkalne duchownych i członków zakonu, jeżeli: 

1)     są one wpisane do rejestru zabytków; 

2)     służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych, domy zakonów 

kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów i domy księży emerytów (sióstr emerytek); 

3)     znajdują się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów 

generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie 

Konferencji Episkopatu Polski. 

6. Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze 

czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od 

spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są: 

1)     rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej; 

2)     sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier. 

7. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy 

opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli 

kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie 

dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę 

działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy 

podatkowe. 

[8. Kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12, mogą być na wniosek 

kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwą izbę skarbową za odrębne podmioty 

podatkowe, jeśli są organizacyjnie wyodrębnione.] 

<8. Kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12, mogą być na wniosek 

kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwego dyrektora izby administracji 

skarbowej za odrębne podmioty podatkowe, jeżeli są organizacyjnie wyodrębnione.> 
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9. Nabywanie rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 6, jest zwolnione od opłat 

sądowych i notarialnych, z wyłączeniem opłat kancelaryjnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

520, z późn. zm.)  

Art. 7a. 

1. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności: 

1)   nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 

2)   pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i 

kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania; 

3)   prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 

4)   zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi w 

oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr 

podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

5)   inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami 

administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu; 

6)   zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę 

danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, 

państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 

zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i 

adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych 

dotyczących: 

a)  granic państwa, 

b)  granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności: 

–  zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

–  podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 

–  podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej, 

–  podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów, 
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[–  podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych 

administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, 

izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich,] 

<– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek 

organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, 

urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej, nadleśnictw, regionalnych 

dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów 

morskich,> 

c)  granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, 

linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 

państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola 

powierzchni jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 

e)  adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 

7)   (uchylony); 

8)   współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami 

międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów; 

9)   inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-

technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i 

satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o 

terenie; 

10)  nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób 

uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i 

kartografów; 

11)  prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i 

kartograficznej; 

12)  (uchylony); 

13)  koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów 

realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 

1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, a 

także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i 

finansowym w ich realizacji; 
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14)  tworzy, prowadzi i udostępnia: 

a)  bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9, 

b)  zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, 

c)  bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu 

terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11, 

d)  standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 

1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 

e)  kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne; 

15)  prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa obiektów 

geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych 

państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5, 

zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące: 

a)  nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. poz. 141), 

b)  polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

16)  (uchylony); 

16a)  zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwaną dalej "krajową bazą 

GESUT"; 

17)  opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, projekty rządowych programów realizacji zadań z dziedziny geodezji i 

kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

(katastru nieruchomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych i 

ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań 

tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i 

numerycznego modelu terenu; 

18)  tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z 

ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w 

realizacji tych szkoleń; 
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19)  utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające 

dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

oraz usług związanych z tymi danymi. 

2. Główny Geodeta Kraju oraz Minister Obrony Narodowej współdziałają przy realizacji 

zadań w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa, w 

tym przy tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 

1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

 

Art. 24h. 

1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki 

organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do 

złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem 

majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera 

informacje o: 

1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności 

gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych; 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. 
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3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch 

egzemplarzach: 

1)   radny - przewodniczącemu rady gminy; 

2)   wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie; 

3)   zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej 

gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz 

osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi. 

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia 

złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany 

dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt 

informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność 

prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 

radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej 

gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz 

osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. 

Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik 

gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu 

zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w 

imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub 

zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 

kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze 

stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 

niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego 

niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten 

liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 



- 50 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 

oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują 

jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe 

przechowuje się przez 6 lat. 

[7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. 

Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej 

oświadczenie.] 

<7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik 

urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 

w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.> 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 

złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). 

[9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 

nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do 

dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.] 

<9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w 

nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia 

występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej 

oświadczenia majątkowego.> 

[10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który 

złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej.] 

[11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
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553, z późn. zm.) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub 

pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych.] 

<11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310).> 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o: 

1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz 

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 

majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy 

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby 

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w 

odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 

2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 

2015 r. poz. 1635). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.)  

 

Art. 25a. 

[1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do służby w Policji, jeżeli 

wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia. 
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2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji przenosi w porozumieniu 

odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Biura Ochrony Rządu, 

Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby 

Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji za zgodą ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony 

do służby w Policji zachowuje ciągłość służby.] 

<1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do 

służby w Policji, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia. 

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji przenosi w 

porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem 

Biura Ochrony Rządu, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Komendantem 

Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, 

Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji za zgodą ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych. 

3. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do służby w Policji zachowuje 

ciągłość służby.> 

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa 
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w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Policji, 

równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych 

jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi. 

Art. 47. 

 1. Ustanawia się korpusy Policji i stopnie policyjne w następującym porządku: 

1)   w korpusie generałów Policji: 

a)  generalny inspektor Policji, 

b)  nadinspektor Policji; 

2)   w korpusie oficerów starszych Policji: 

a)  inspektor Policji, 

b)  młodszy inspektor Policji, 

c)  podinspektor Policji; 

3)   w korpusie oficerów młodszych Policji: 

a)  nadkomisarz Policji, 

b)  komisarz Policji, 

c)  podkomisarz Policji; 

4)   w korpusie aspirantów Policji: 

a)  aspirant sztabowy Policji, 

b)  starszy aspirant Policji, 

c)  aspirant Policji, 

d)  młodszy aspirant Policji; 

5)   w korpusie podoficerów Policji: 

a)  sierżant sztabowy Policji, 

b)  starszy sierżant Policji, 

c)  sierżant Policji; 

6)   w korpusie szeregowych Policji: 

a)  starszy posterunkowy, 

b)  posterunkowy. 

[2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym, 

uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach.] 
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<2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży 

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

Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają 

poszczególnym stopniom policyjnym, uwzględniając równorzędność pierwszych 

stopni w poszczególnych korpusach.> 

Art. 56. 

1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy mianuje się na odpowiedni 

stopień policyjny. 

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od ukończenia szkolenia 

zawodowego wymienionego w art. 34 ust. 3. 

3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika na 

odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji. 

[4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień policyjny.] 

<4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień 

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

Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na 

odpowiedni stopień policyjny.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.)  

Art. 1. 

1. Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do 

ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i 

przeciwdziałania nielegalnej migracji. 

1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej 

przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 
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1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku 

graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony dla 

godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku. 

2. Do zadań Straży Granicznej należy: 

1)   ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu; 

2)   organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; 

2a)  zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez: 

a)  kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, 

b)  rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych, 

c)  zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją, 

d)  realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), 

e)  współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania 

cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na 

tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów, 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

3)   wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; 

4)   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 

sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności: 

a)  przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy państwowej z 

przepisami, związanych z jej oznakowaniem, wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, 

prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzaniem 

wykonywania pracy cudzoziemcom, a także przestępstw określonych w art. 270-276 

Kodeksu karnego dotyczących wiarygodności dokumentów uprawniających do 

przekraczania granicy państwowej, dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów wymaganych do ich wydania, 

b)  przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1 pkt 1 

Kodeksu karnego skarbowego, 

c)  przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej 

lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych 

podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów 

określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o prekursorach 
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materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, o ochronie dóbr kultury, o 

narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych, 

d)  przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 

1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783), 

e)  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw i wykroczeń 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z wykonywaniem 

komunikacji lotniczej, 

f)  przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 

g)  przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby 

niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży 

Granicznej, 

h)  przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych 

przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, 

i)  przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego, przestępstw i wykroczeń 

określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) oraz wykroczeń określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 

868 i 1265), 

j)  przestępstw określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. poz. 554 i 1083, z 1998 r. poz. 

715, z 2009 r. poz. 1149 i 1589 oraz z 2010 r. poz. 626); 

5)   zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w 

zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej - 

także w strefie nadgranicznej; 

5a)  przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa: 

a)  w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej, 
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b)  w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego przejścia 

granicznego, 

[c)  w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony 

lotnictwa cywilnego;] 

5b)  zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz 

lotniczy pasażerów; 

5c)  (uchylony); 

5d)  współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń 

terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

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

przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

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

8)   (uchylony); 

9)   gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli 

ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz 

udostępnianie ich właściwym organom państwowym; 

10)  nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki 

przepisów obowiązujących na tych obszarach; 

11)  ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez 

prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez 

granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach 

właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz 

materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych; 

13)  zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych 

przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych 

oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych 

podlegających ograniczeniom; 

13a)  przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom; 

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

wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, 

popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych. 

2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz 

umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 

3. Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i 2a współdziała z właściwymi organami i 

instytucjami Unii Europejskiej oraz innych państw. 

4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Art. 10. 

1. Komendant placówki Straży Granicznej koordynuje działania organów, służb i instytucji 

funkcjonujących w przejściach granicznych w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. 

[2. Komendant placówki Straży Granicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 

przeciwdziałania zagrożeniom w komunikacji lotniczej, w uzasadnionych przypadkach, 

występuje do zarządzającego lotniskiem z wnioskiem o bezzwłoczne uniemożliwienie 

wykonywania pracy lub czynności zleconych osobom wykonującym zadania związane z 

kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych. 

3. Komendant oddziału Straży Granicznej w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu 

postępowania karnego o przestępstwo umyślne przeciwko osobie, o której mowa w ust. 2, 

wykonującej zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych lub o tym, 

że osoba ta wykonywała obowiązki służbowe znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, 

środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, niezwłocznie 

przekazuje tę wiadomość komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu miejscowo w 

sprawie wykreślenia tej osoby z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. 

poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904). 

4. Komendant wojewódzki Policji informuje komendanta oddziału Straży Granicznej o 

wykreśleniu z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych 

pracowników zabezpieczenia technicznego osoby, o której komendant oddziału Straży 

Granicznej przekazał wiadomość, o której mowa w ust. 3. 
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5. Komendant Główny Straży Granicznej zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych o powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w 

art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, związanych z 

wykonywaniem przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia.] 

Art. 10d. 

1. Straż Graniczna prowadzi kontrolę, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, w celu ustalenia 

stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez 

cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. 

2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w jednostkach 

organizacyjnych Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli, zwanego dalej "upoważnieniem", wystawionego przez właściwego komendanta. 

Upoważnienie okazuje się przed rozpoczęciem kontroli. 

3. Upoważnienie zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i 

miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego 

do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres 

kontrolowanego, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty 

rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej 

upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach 

i obowiązkach kontrolowanego. 

4. W przypadku podejrzenia, że przepisy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie są 

przestrzegane, i okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, 

kontrole przeprowadza się na podstawie legitymacji służbowych. Kontrolowanemu 

doręcza się upoważnienie nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia kontroli. W 

przypadku kontroli, na podstawie legitymacji służbowych, kontrolowany ma obowiązek 

wskazać adres do doręczeń. W przypadku braku takiego adresu lub gdy wskazany adres 

okazał się nieprawdziwy, upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone. 

5. Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i inne 

instytucje, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów, o 

których mowa w ust. 1, osoby fizyczne. 

6. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego oraz w innych miejscach 

wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także w miejscu 
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przechowywania wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem 

pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej. 

7. Podczas wykonywania kontroli funkcjonariusze mogą korzystać z pomieszczeń do pracy 

kontrolowanego. Jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych tego wymaga, mogą one 

być przeprowadzone także w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. 

8. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia 

jego spraw, pracownik kontrolowanego oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są 

obowiązani umożliwić wykonywanie kontroli oraz uczestniczyć w przeprowadzaniu 

oględzin miejsc wykonywania pracy. 

9. Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać dokumenty, w tym dokumenty żądane przez 

kontrolujących funkcjonariuszy, umożliwić sporządzanie ich kopii oraz zapewnić 

funkcjonariuszom warunki do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne 

pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. 

10. Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, 

pracownicy kontrolowanego, osoby współdziałające z kontrolowanym oraz inne osoby 

przebywające w miejscu przeprowadzania kontroli są obowiązani udzielać wyjaśnień 

dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności 

lub zadań. 

11. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani do poświadczenia 

zgodności odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów dostarczonych 

kontrolującym. 

12. Kontrolowany lub osoby, o których mowa w ust. 10, mogą złożyć funkcjonariuszom 

kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenia dotyczące przedmiotu kontroli, które 

załącza się do protokołu kontroli. 

13. W przypadku wystąpienia w toku kontroli okoliczności wymagających wiadomości 

specjalistycznych, w szczególności dotyczących dokumentów potwierdzających legalność 

wykonywania pracy przez cudzoziemców, można powołać biegłego. 

14. Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz sporządza: 

1)   w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli - protokół kontroli; 

2)   w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości - notatkę służbową. 

15. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności: 

1)   stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz numer jego legitymacji służbowej; 
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2)   datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli; 

3)   datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 

4)   miejsce przeprowadzenia kontroli; 

5)   dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres (siedzibę) 

oraz numer REGON, KRS lub NIP; 

6)   opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli; 

7)   opis skontrolowanych dokumentów i zezwoleń z podaniem ich numeru, okresu ważności 

oraz organu, który dokument lub zezwolenie wydał; 

8)   wynik kontroli; 

9)   podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół kontroli; 

10)  podpis kontrolowanego lub adnotację o przyczynach jego braku. 

16. Notatka służbowa powinna zawierać w szczególności: 

1)   datę i miejsce sporządzenia notatki; 

2)   dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres (siedzibę) 

oraz numer REGON, KRS lub NIP; 

3)   wynik kontroli; 

4)   podpis funkcjonariusza sporządzającego notatkę. 

17. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w 

terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. 

18. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do 

podpisania go przez kontrolującego oraz pozostawienia kontrolowanemu kopii protokołu. 

19. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli 

lub notatka służbowa powinny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza. 

20. (uchylony). 

21. (uchylony). 

[22. Straż Graniczna w zakresie wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, współdziała z 

organami administracji publicznej, a w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją 

Pracy, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami kontroli skarbowej 

oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.] 

<22. Straż Graniczna w zakresie wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, 

współdziała z organami administracji publicznej, a w szczególności z Policją, 

Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem 
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Ubezpieczeń Społecznych oraz związkami zawodowymi i organizacjami 

pracodawców.> 

23. Organ Straży Granicznej dokonujący kontroli zawiadamia o podejrzeniu naruszenia 

przepisów prawa właściwe organy, w szczególności: 

1)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w przypadku naruszenia przepisów w zakresie 

ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy; 

2)   Państwową Inspekcję Pracy - w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy; 

[3)   urząd kontroli skarbowej - w przypadku naruszenia przepisów prawa podatkowego;] 

<3) Krajową Administrację Skarbową – w przypadku naruszenia przepisów prawa 

podatkowego lub prawa celnego;> 

[4)   Służbę Celną - w przypadku naruszenia przepisów prawa celnego;] 

5)   Policję lub Prokuraturę - w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. 

23a. Komendant Główny Straży Granicznej jest obowiązany do przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, nie 

później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, zbiorczych wyników kontroli, o której 

mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem liczby kontroli przeprowadzonych w 

poprzednim roku oraz procentowego udziału podmiotów powierzających wykonywanie 

pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym sektorze, o którym mowa w art. 4 ust. 

7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

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

postępowania administracyjnego. 

25. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania 

kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz wzory stosowanych dokumentów, mając na 

względzie konieczność zapewnienia sprawności przeprowadzanej kontroli oraz 

prawidłowego dokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych. 

 

Art. 11. 

1. Funkcjonariusze, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają prawo: 

1)   dokonywania kontroli granicznej; 
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2)   dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania 

ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, 

kolejowej i wodnej - w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub 

wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub 

bezpieczeństwu w międzynarodowej komunikacji; 

[2a)  dokonywania kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych, w portach lotniczych 

oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w celu wykluczenia 

możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko 

nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwa w międzynarodowej 

komunikacji;] 

<2a) dokonywania kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych oraz w środkach 

komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w celu wykluczenia możliwości 

popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko 

nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwa w międzynarodowej 

komunikacji;> 

2b)  pełnienia wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego oraz stosowania 

niezbędnych środków, łącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, w celu unieszkodliwienia osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub członków załogi; 

3)   wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na podstawie 

odrębnych przepisów; 

4)   legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby; 

5)   zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

5a)  zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

5b)  doprowadzania: 

a)  osób, o których mowa w pkt 5, do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub 

prokuratury, 

b)  cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców do organu Straży 
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Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych, 

c)  cudzoziemców: 

–  którym została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca 

przymusowemu wykonaniu zgodnie z art. 329 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

–  którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i wystąpiły 

okoliczności, o których mowa w art. 463 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

–  którym została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu 

zgodnie z art. 71 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 

2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), 

–  podlegających przekazaniu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

art. 393b ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

–  do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego 

cudzoziemiec zostaje doprowadzony; 

6)   przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

6a)  nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia; 

7)   obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji 

obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych; 

7a)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu w 

pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w 

pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych 

wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach - w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom; 

8)   zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu 

drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym; 
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9)   zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych materiałów 

jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak również 

odpadów; 

10)  przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub 

użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego pościgu, 

również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z dróg; 

11)  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w 

zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane 

są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących 

przepisów prawa; 

12)  zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

1a. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. 

1b. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. 

1c. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewidziane dla 

osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

1d. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, funkcjonariusze 

Straży Granicznej mają prawo: 

1)   swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanego bez obowiązku 

uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni z obowiązku poddania się rewizji osobistej; 

2)   kontrolowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzania ich kopii; 

3)   ustalania tożsamości osób przebywających w miejscu przeprowadzania kontroli; 

4)   przesłuchiwania osób podejrzewanych o naruszenie przepisów, o których mowa w art. 

10d; 

5)   żądania udzielania wyjaśnień od osób przebywających w miejscu przeprowadzania 

kontroli; 

6)   dokumentowania czynności kontrolnych z wykorzystaniem środków audiowizualnych; 

7)   korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 
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8)   dokonywania oględzin miejsc wykonywania pracy, w szczególności w celu ustalenia 

liczby miejsc pracy. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5b, oraz wzory dokumentów 

stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania 

doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków 

transportu, uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a 

także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz poszanowanie 

praw osób, wobec których działania te są podejmowane. 

2a. Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1: 

a)  pkt 2, 5 i 5a, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności, 

b)  pkt 7, w terminie 7 dni od dnia gdy podmiot dowiedział się o dokonanych wobec niego 

czynnościach 

- przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia 

czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

2b. Zgromadzone podczas przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 

materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

przechowuje się przez okres 2 miesięcy od zakończenia czynności, a następnie dokonuje 

się ich niezwłocznego protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Straży Granicznej, który sprawował nadzór nad przeprowadzeniem 

czynności. 

2c. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, nie mogą być wykonywane w miejscach 

przeznaczonych dla celów sanitarno-higienicznych oraz w pokojach dla cudzoziemców. 

2d. Zgromadzone zapisy obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, niezawierające dowodów 

pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 

wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w 

postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla 

toczących się takich postępowań przechowuje się przez okres 30 dni od dnia 

zarejestrowania, a następnie niszczy. 

3. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, 
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o których mowa w ust. 3. Rozporządzenie powinno określić osoby przeprowadzające 

badania, organizację i miejsce przeprowadzenia badań oraz zakres prowadzonej w tych 

sprawach dokumentacji, a także przypadki uzasadniające potrzebę udzielenia osobie 

zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży 

Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulamin pobytu w tych 

pomieszczeniach. Rozporządzenie powinno określić wyposażenie pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych, podmioty kontrolujące te pomieszczenia, zakres prowadzonej 

dokumentacji, a także szczegółowe uprawnienia i obowiązki osób zatrzymanych. 

5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

sposób i formy przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, oraz tryb ich 

dokumentowania i podmioty właściwe w tych sprawach, uwzględniając dostosowanie 

sposobu i form przeprowadzania czynności do rodzaju działań podejmowanych przez 

funkcjonariuszy. 

5b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przechowywania i niszczenia zapisów obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, oraz 

udostępniania ich uprawnionym podmiotom, uwzględniając potrzebę właściwego 

zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym 

ujawnieniem. 

6. (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

dokonywania kontroli oraz wykonywania innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 

1 i 2, uwzględniając formy kontroli granicznej, sposoby jej przeprowadzania i 

poświadczania w dokumentach uprawniających do przekraczania granicy państwowej, a 

także symbole i dane występujące w stemplach kontrolerskich dostosowane do 

obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej oraz warunki użycia 

środków technicznych i psów służbowych podczas tej kontroli, przypadki, w których 

może być dokonana kontrola osobista, i sposób jej przeprowadzania, a także sposób i 

warunki przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunków, w tym przy użyciu 

środków technicznych i psów służbowych. 

7a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy 

kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego 
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oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, uwzględniając wymogi koordynacji 

działań Straży Granicznej z innymi organami i instytucjami działającymi w przejściu 

granicznym oraz wymogi obowiązujące w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotniczych 

przejściach granicznych oraz w środkach komunikacji lotniczej. 

7b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać 

funkcjonariusze wchodzący w skład wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego, 

sposób pełnienia służby na pokładzie statku powietrznego oraz wyposażenie 

funkcjonariuszy wchodzących w skład wart ochronnych, uwzględniając konieczność 

zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji w czasie trwania lotu oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego. 

8. Za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje 

odszkodowanie według zasad prawa cywilnego. 

9. (uchylony). 

Art. 31a. 

[1. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do służby w Straży 

Granicznej, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia. 

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Straży Granicznej przenosi w 

porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Szefem Biura Ochrony 

Rządu, Szefem Służby Celnej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, 

Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby 

Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej za zgodą 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do 

służby w Straży Granicznej zachowuje ciągłość służby.] 

<1. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
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Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do 

służby w Straży Granicznej, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej 

pełnienia. 

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, do służby w Straży Granicznej przenosi w 

porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Szefem Biura 

Ochrony Rządu, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Komendantem 

Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, 

Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej za zgodą ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej 

Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego przeniesiony do służby w Straży Granicznej zachowuje ciągłość 

służby.> 

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby. 

4a. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, może być poprzedzone 

przeprowadzeniem czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1a, w celu potwierdzenia 

jego przydatności i szczególnych predyspozycji do pełnienia służby w Straży Granicznej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa 

w ust. 1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Straży 

Granicznej, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w 

dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z przewidzianymi w Straży 

Granicznej. 

Art. 61. 

[1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, 
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Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na stopień obowiązujący 

w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem.] 

<1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, 

Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej 

mianuje się na stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z 

posiadanym stopniem.> 

1a. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy można mianować na 

stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem, jeżeli 

osoba ta wykazuje kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby 

w Straży Granicznej. 

[2. Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, 

Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej może być uzależnione od odbycia 

szkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień.] 

<2. Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony 

Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, 

Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej może 

być uzależnione od odbycia szkolenia wymaganego w Straży Granicznej do 

mianowania na dany stopień.> 

3. Mianowania osoby posiadającej stopień, o którym mowa w ust. 1 i 1a, na stopień 

obowiązujący w Straży Granicznej dokonuje: 

1)   w korpusie oficerów - Komendant Główny Straży Granicznej; 

2)   w korpusach szeregowych, podoficerów i chorążych - właściwi przełożeni, o których 

mowa w art. 36 ust. 1. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie rozwiązania. 
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U S T A W  A    z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904)  

 

Art. 17. 

 1. 
(10)

 Wojewoda jest zobowiązany do stałego utrzymywania drogowych, kolejowych, 

morskich i rzecznych przejść granicznych, przejść granicznych przeznaczonych wyłącznie 

dla małego ruchu granicznego, przejść turystycznych, przejść granicznych na szlakach 

turystycznych przecinających granicę państwową, miejsc przekraczania granicy na 

szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych 

znajdujących się na obszarze województwa w stanie umożliwiającym przeprowadzenie 

sprawnej i skutecznej kontroli bezpieczeństwa, granicznej, celnej, sanitarnej, 

weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej oraz jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych. 

[1a. 
(11)

 Wojewoda jest zobowiązany do stałego utrzymywania lotniczych przejść granicznych 

w stanie umożliwiającym przeprowadzanie sprawnej i skutecznej kontroli pirotechnicznej 

oraz kontroli, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem kontroli bezpieczeństwa wykonywanej 

przez zarządzającego lotniskiem lub inny uprawniony podmiot, na zasadach określonych 

w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego.] 

<1a. Wojewoda jest obowiązany do stałego utrzymywania lotniczych przejść 

granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzanie sprawnej i skutecznej 

kontroli pirotechnicznej oraz kontroli, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem 

kontroli bezpieczeństwa wykonywanej przez Służbę Celno-Skarbową lub inny 

uprawniony podmiot, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony 

lotnictwa cywilnego.> 

2. W przypadku przejść granicznych znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w których kontrolę wykonują funkcjonariusze właściwych organów 

Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje wojewoda, 

którego właściwość miejscowa obejmuje województwo najbliższe przejścia granicznego. 

2a. Wojewoda może zlecić właścicielowi lub posiadaczowi gruntów lub obiektów 

kolejowych, morskich, rzecznych lub lotniczych przejść granicznych realizację swoich 

zadań na podstawie zawartej umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na 

realizację tych zadań. Umowa powinna określać: 
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1)   szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja celowa została przyznana, i 

termin jego wykonania; 

2)   wysokość dotacji celowej udzielanej na wykonanie zadania i tryb płatności; 

3)   termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego; 

4)   tryb kontroli wykonywania zadania; 

5)   termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej; 

6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni, licząc 

od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania 

realizowanego za granicą - 30 dni, licząc od określonego w umowie dnia jego 

wykonania. 

2b. 
(12)

 Wojewoda nie ponosi kosztów utrzymania pomieszczeń, miejsc i powierzchni 

niezwiązanych z przeprowadzaniem kontroli, o których mowa w ust. 1 i 1a, w lotniczych, 

kolejowych, morskich i rzecznych przejściach granicznych. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres obowiązków wojewody w 

sprawach finansowania i utrzymywania w należytym stanie przejść granicznych, o 

których mowa w ust. 1 i 2, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na 

szlakach turystycznych i punktów nocnego postoju na rzekach granicznych oraz 

wyposażenia w sprzęt, w szczególności stosowany w kontroli granicznej, a także organy 

właściwe do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach 

wewnętrznych. 

4. Rozporządzenie powinno określić w szczególności zakres świadczeń i obowiązków 

rzeczowych w celu utrzymania obiektów i wyposażenia technicznego znajdujących się w 

przejściu granicznym, nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w tych obiektach oraz 

urządzeń niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a także możliwość finansowania 

przedsięwzięć związanych z usprawnianiem ruchu granicznego ze środków pochodzących 

z pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez 

organ stanowiący tej jednostki lub z pomocy zagranicznej, uwzględniając konieczność 

zapewnienia sprawnej kontroli granicznej. 
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U S T A W A    z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z 

późn. zm.)  

Art. 95n. 

§ 1. Do zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia stosuje się odpowiednio 

przepisy rozdziału 9. 

[§ 2. Notariusz na żądanie sądu, prokuratora, izby skarbowej oraz urzędu skarbowego 

przesyła wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.] 

<§ 2. Notariusz na żądanie sądu, prokuratora, dyrektora izby administracji skarbowej 

oraz naczelnika urzędu skarbowego przesyła wypis zarejestrowanego aktu 

poświadczenia dziedziczenia.> 

§ 3. Wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia może być wydany ponadto 

osobie, która wykaże istnienie interesu prawnego. Art. 83 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 295 i 1240)  

Art. 19. 

1. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach 

pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu 

ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. 

[2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz 

jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.] 

<2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w jednostkach Policji 

i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, 

Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby 

Celno-Skarbowej oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.> 
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3. Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy 

państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

uwaga: 

skreśla się użyte w art. 6 w ust. 13, w art. 19 w ust. 1 i 4, w art. 25b w ust. 1 w pkt 2, w 

art. 26 w ust. 7c, w art. 27f w ust. 5, w art. 30f w ust. 12 w pkt 3 i w ust. 16, w różnej 

liczbie i różnym przypadku, wyrazy [lub organ kontroli skarbowej]; 

 

uwaga: 

skreśla się użyte w art. 25f, w art. 44 ust. 6g i w art. 45 ust. 6 wyrazy [lub właściwy 

organ kontroli skarbowej]; 

 

Art. 6. 

1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. 

2. 
(26)

 Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w 

związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na 

wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy 

swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, 

odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; w tym 

przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości 

podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. 

2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżonków. 

Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez 

niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o 

łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 
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3. Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku 

podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany 

zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku 

uiszczenia podatku. 

3a. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 2 i 3, mają zastosowanie również 

do: 

1)   małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, 

2)   małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w 

Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 

innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 

Szwajcarskiej 

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu 

osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali 

certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych; przepisy ust. 8-10 

stosuje się odpowiednio. 

4. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, 

rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w 

rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej 

małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, 

jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci: 

1)   małoletnie, 

2)   bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek 

(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

3)   do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących 

system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości 
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przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki 

podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 

ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej 

- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym 

zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy 

dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do 

sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób 

zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. 

4a. Zasada i sposób opodatkowania, o których mowa w ust. 4, mają zastosowanie również do 

osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a, samotnie wychowujących w roku podatkowym 

dzieci, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki: 

1)   mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej; 

2)   osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody 

w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym 

roku podatkowym; 

3)   udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

4b. Do podatników, o których mowa w ust. 4a, przepisy ust. 8-10 stosuje się odpowiednio. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy 

chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej 

dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. 

9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych 

produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym 

podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. 
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10. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, 

którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po 

terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. 

11. Za całkowite przychody, o których mowa w ust. 3a i 4a, uważa się przychody osiągnięte 

ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1, bez względu na miejsce położenia tych źródeł 

przychodów. 

12. Przepisy ust. 3a i 4a stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów 

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

podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba 

fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. 

13. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o których 

mowa w ust. 3a i 4a, są obowiązani udokumentować wysokość całkowitych przychodów 

osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez 

właściwy organ podatkowy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym osoby te mają miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość 

całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. 

 

Art. 19. 

1. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych 

rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie 

określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez 

uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, 

przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości 

wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

2. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, 

a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy 

przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze 

zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 
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rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca odpłatnego zbycia. 

4. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega 

od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości 

lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości 

rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub 

niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości 

rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z 

uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób 

odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub 

biegłych ponosi zbywający. 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

pkt 1-76 (pominięto); 

77)  równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, wypłacone: funkcjonariuszom 

Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, 

[Służby Celnej] <Służby Celno-Skarbowej>, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom 

Państwowej Straży Pożarnej, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł; 

pkt 78- 82 (pominięto)   

82a)   kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), w art. 125a ust. 3a 

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z 

późn. zm.), w art. 105a ust. 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.), w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 

marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.) w art. 

136a ust. 3a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), w art. 90 ust. 1ba 

ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1414, z późn. zm.), w art. 96a ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106, z późn. zm.), w art. 102a ust. 3a ustawy z dnia 9 
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czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z 

późn. zm.), [w art. 152a ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 990, 1045 i 1217), w art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.)] <w art. 231 ust. 4 ustawy z 

dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …)>  

oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a 

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 oraz z 2015 r. 

poz. 1066 i 1217); 

83)  świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym 

zadania poza granicami państwa: 

a)  w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla 

wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia 

aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

b)  jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w 

misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

83a) świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, [funkcjonariuszom celnym] 

<funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej> i Straży Granicznej, pracownikom 

jednostek policyjnych lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym 

zadania poza granicami państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w: 

a)  misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

b)  akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 

c)  organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy 

państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej 

- z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych 

przysługujących z tytułu pełnienia służby; 

pkt 84-143  (pominięto)   

ust. 1a-35 (pominięto) 
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Art. 25. 

 1. 
(238)

 Jeżeli: 

1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego 

przedsiębiorstwa, albo 

2)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo 

posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo 

3)   ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu 

podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział 

w kapitale tych podmiotów 

-   i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od 

warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik 

nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby 

oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz 

należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się, w drodze oszacowania, stosując 

następujące metody: 

1)   porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2)   ceny odprzedaży; 

3)   rozsądnej marży ("koszt plus"). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. 

3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w 

tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną. 
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4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: 

1)   podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym 

podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu 

krajowego, albo 

2)   
(239)

 ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 

zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych 

podmiotów. 

4a. 
(240)

 W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji 

odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku 

tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - 

dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 

i 3 albo stosuje się odpowiednio art. 19. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających 

ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami 

pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz 

jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych 

podmiotach. 

5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza 

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego 

podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego 

podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego 

podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego 

podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu 

w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego 

przyjmuje się wartość niższą. 

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz 

pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

6a. 
(241)

 (uchylony). 
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6b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację 

podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu 

zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu 

zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty 

dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują. 

6c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 6b, służy określeniu dochodów podatnika 

będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby 

warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w 

ust. 6b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami 

niezależnymi. 

6d. 
(242)

 Przepisy ust. 1-3a, 6b i 6c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu 

podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność przez położony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do 

tego zagranicznego zakładu. 

6e. 
(243)

 Przepisy ust. 6b i 6c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których: 

[1)   organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związku z 

ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa 

w ust. 1, lub] 

<1)  organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub 

narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, 

lub> 

2)   podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania 

zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku 

ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem 

pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub 

[3)   podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 

zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 

r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości 

w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o 

których mowa w ust. 1.] 
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<3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, a kontrola została zakończona zawiadomieniem, o którym 

mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.> 

6f. 
(244)

 Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania: 

1)   w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i 

ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), a jej 

członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych 

produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej 

grupy; 

2)   w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw 

lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, 

rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258), a ich członkami, 

dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej organizacji produktów lub 

grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub 

organizacji. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

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

sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb 

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw 

powiązanych, uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, a także postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w 

sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 

przedsiębiorstw powiązanych
(245)

 oraz Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne 

wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku 

korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-

12). 

Art. 25b. 

 1. Za przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1b, uważa się przychody: 
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1)   nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł 

wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości, 

2)   ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez 

podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej 

–   w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) 

opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed 

poniesieniem tego wydatku. 

2. Za wydatek uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość 

wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe 

ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki. 

3. Za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji 

podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki: 

1)   ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania; 

2)   jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do 

wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie 

zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania. 

4. Za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji 

podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało ustalone co do 

tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które: 

1)   były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów ustawy 

innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw albo 

2)   nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy 

niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo 

3)   były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak 

zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek: 

a)  zaniechania poboru podatku, 

b)  umorzenia zaległości podatkowej, 

c)  zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku, 

d)  przedawnienia. 

5. Do wydatków, przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) 

nieopodatkowanych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 1-2. 
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Art. 25g. 

[1. W toku postępowania podatkowego albo w toku postępowania kontrolnego organu 

kontroli skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) 

opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie 

wydatku spoczywa na podatniku.] 

<1. W toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej ciężar 

dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub 

przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku 

spoczywa na podatniku.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przychodów (dochodów) opodatkowanych lub 

przychodów (dochodów) nieopodatkowanych znanych organowi z urzędu lub możliwych 

do ustalenia przez organ na podstawie: 

1)   posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych; 

2)   rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma 

dostęp drogą elektroniczną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1114). 

[3. Jeżeli w toku postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego organu kontroli 

skarbowej podatnik nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) opodatkowanych 

lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych, o których mowa w art. 25b ust. 4 pkt 3, 

stanowiących pokrycie wydatku i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w 

stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik może 

uprawdopodobnić. W przypadku nieudowodnienia lub nieuprawdopodobnienia 

przychodów (dochodów), o których mowa w zdaniu pierwszym, przychody (dochody) te 

uznaje się za przychody, o których mowa w art. 25b ust. 1.] 

<3. Jeżeli w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej 

podatnik nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub 

przychodów (dochodów) nieopodatkowanych, o których mowa w art. 25b ust. 4 pkt 

3, stanowiących pokrycie wydatku i nastąpiło przedawnienie zobowiązania 

podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik 

może uprawdopodobnić. W przypadku nieudowodnienia lub 

nieuprawdopodobnienia przychodów (dochodów), o których mowa w zdaniu 
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pierwszym, przychody (dochody) te uznaje się za przychody, o których mowa w art. 

25b ust. 1.> 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do przychodów (dochodów) nieopodatkowanych, o 

których mowa w art. 25b ust. 4 pkt 1 i 2. 

5. W postępowaniu prowadzonym w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych przy ustalaniu 

nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami 

(dochodami) nieopodatkowanymi podatnik wskazuje przychody (dochody) opodatkowane 

lub przychody (dochody) nieopodatkowane, którymi pokrywa poszczególne wydatki. 

Jeżeli podatnik nie wskazał, którymi przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub 

przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi pokrył poszczególne wydatki, stosuje się 

zasadę, że najwcześniejszy wydatek jest pokrywany najwcześniejszymi przychodami 

(dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. 

6. Jeżeli podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzonego w roku 

podatkowym mienia, wartość tę określa się na dzień poniesienia wydatku, stosując 

odpowiednio przepis art. 19. 

[7. W przypadku ustalenia w postępowaniu podatkowym albo w postępowaniu kontrolnym 

organu kontroli skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów 

(dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem 

na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału 

lub w przepisach odrębnych ustaw.] 

<7. W przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli 

celno-skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów 

(dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu 

podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy 

niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw.> 

 

Art. 26. 

ust. 1- 7b  (pominięto) 

7c. W przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane 

posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów 

podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić 

dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 
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1)   wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie 

funkcji przewodnika; 

2)   okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego; 

3)   okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-

rehabilitacyjnych. 

ust. 7d- 14  (pominięto) 

Art. 27f. 

ust. 1- 4 (pominięto) 

5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci 

i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty 

urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, 

podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody 

niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 

1)   odpis aktu urodzenia dziecka; 

2)   zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

3)   odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między 

rodziną zastępczą a starostą; 

4)   zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. 

ust. 6 - 12 (pominięto) 

Art. 30. 

1. Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: 

1)   (uchylony); 

1a)  (uchylony); 

1b)  (uchylony); 

1c)  (uchylony); 

2)   z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych 

ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem 

art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody; 

3)   (uchylony); 

4)   z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym 

ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy 
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nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z 

zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności; 

4a)  z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez 

funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób 

ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres 

roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w wysokości 20% 

należności; 

4b)  
(279)

 z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z 

promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia; 

[5)   z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, 

funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu 

operacyjnego - w wysokości 20% wynagrodzenia;] 

<5) z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, funkcjonariuszom Służby Celno-

Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

wypłacanych z funduszu operacyjnego – w wysokości 20% wynagrodzenia;> 

5a)  z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w 

umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w 

wysokości 18% przychodu; 

6)   (uchylony); 

7)  
(280)

 (uchylony); 

7a)  z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie 

emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w 

wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 
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13)  od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych 

żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 i 

Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439) - w wysokości 20% przychodu; 

14)  
(281)

 od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym 

wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na 

podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 

Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) - w wysokości 10% przychodu; 

15)  
(282)

 z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, 

jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, 

jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, 

państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub 

pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w 

której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez 

podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką 

w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania - 

w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania; 

16)  
(283)

 z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z 

zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której 

mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o 

świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który 

została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego 

wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem 

są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania 

wiążącej go ze spółką - w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. (uchylony). 



- 90 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. (uchylony). 

3. 
(284)

 Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się 

bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. 

3a. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość 

środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na 

indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów 

pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach 

poprzednich. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. 

9. Przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5a i 7a stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie 

(niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych 

certyfikatem rezydencji. 

Art. 30f. 

1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. 

2. Użyte w niniejszym artykule określenie: 

1)   zagraniczna spółka - oznacza: 

a)  osobę prawną, 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca 

osobowości prawnej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych 
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-   nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której 

podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w 

organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku; 

2)   instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków 

określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub 

pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach 

kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa 

w zyskach. 

3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest: 

1)   zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo 

2)   zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż 

wskazane w pkt 1, z którym: 

a)  Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, albo 

b)  Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej 

-   stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji 

podatkowych, albo 

3)   zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki: 

a)  w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres 

nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale 

lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, 

b)  co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym 

mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od 

wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw 

autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także 

zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, 
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c)  co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę 

spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki 

podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od 

stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym 

państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie 

siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 

2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 

mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych 

państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.). 

4. Przepis ust. 3 pkt 3 lit. a stosuje się również w przypadku, gdy 25% udziałów w kapitale 

lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki pozostaje w 

posiadaniu ustalonym łącznie z małżonkiem podatnika, a także jego krewnymi do 

drugiego stopnia. 

5. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki 

kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w 

ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka 

odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej 

spółki, po odliczeniu kwot: 

1)   dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej; 

2)   z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. 

6. Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 5 w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w 

następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. 

7. Dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy 

przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez 

względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego 

zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma 

ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po 

sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki 

kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej 

nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. 
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8. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika związanego z prawem do uczestnictwa 

w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie 

tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach 

zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział 

podatnika w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie głosu w organach 

stanowiących tej spółki. 

9. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla 

ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki 

kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi lub podatnikom, o których mowa w art. 3 

ust. 1, przysługiwały, przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, wszystkie 

prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu 

przyjmuje się, że udziały podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, związane z prawem 

do uczestnictwa w zyskach są równe. 

10. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia udziału związanego z prawem do 

uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący podatnikowi udział w zagranicznej 

spółce kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny. 

11. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przepisu 

ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej jeden z 

warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 15 stosuje się. 

12. Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. 

a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w 

zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli 

łącznie są spełnione następujące warunki: 

1)   jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce 

kontrolowanej; 

2)   jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej 

spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki 

kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów; 

3)   jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o 
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unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 

której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną 

jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej 

informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna 

będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. 

13. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą 

podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w 

proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 5 do dochodu tej spółki 

ustalonego zgodnie z ust. 7; przepisów art. 27 ust. 8-9a nie stosuje się. Przepis art. 11a 

stosuje się odpowiednio. 

14. Przepis ust. 13 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ 

podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego państwa, w którym 

dochód został uzyskany. 

15. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa 

w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w 

ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do 

zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w 

ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 

1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie 

wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok 

podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów 

amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. 

16. Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany 

udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone zgodnie z ust. 15 

ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru albo ustalenie 

dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód określa się w 

drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności (transakcji), z której 
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dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze oszacowania stosuje się 

przepisy Ordynacji podatkowej. 

17. W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 12 pkt 1, 

przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio. 

18. Przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, 

podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. 

19. Przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 15, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym 

kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie 

ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku 

podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, albo 

2)   zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na 

terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo 

należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z 

tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie - pod 

warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia 

Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w 

którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów. 

20. Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność 

gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy: 

1)   zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem 

przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące 

działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, 

wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

2)   zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od 

przyczyn ekonomicznych; 
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3)   istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną 

spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub 

wyposażeniem; 

4)   zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie 

gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi 

tej spółki; 

5)   zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje 

gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób 

zarządzających. 

21. Przepisy ust. 1-20 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika 

prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez 

podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c. 

 

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 
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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. 
(346)

 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 
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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. 

3f. 
(347)

 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; 
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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. 
(348)

 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. 
(349)

 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. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu 

wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania 

zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w 

terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest 

zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik 

wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca 

zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej 

wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45. 

6a. (uchylony). 
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6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym 

roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z 

zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym 

roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów 

specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym: 

1)   w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo 

2)   w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, 

o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali 

podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie 

wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego 

źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku 

wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie 

są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani: 

1)   do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną 

formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o wyborze tej formy; 

2)   stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6; 

4)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45. 

6d. 
(350)

 Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, 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 uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, oraz zawiadomienie 

o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 
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6e. Przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz 

pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok 

podatkowy. 

6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w 

uproszczonej formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca 

roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który zaliczki są 

płacone w uproszczonej formie; 

3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż 

wymieniony w pkt 1 i 2. 

6g. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej 

stwierdzi inną wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość 

dochodu z tej działalności wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 

1a pkt 2, albo w zeznaniu korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio. 

6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, 

którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z 

zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki 

podatku w wysokości 19%. 

6i. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy 

osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności 

przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie 

złożenia zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust. 3a oraz 3c. 
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7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków 

wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej 

rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo 

2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7b. 
(351)

 Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a 

także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile 

między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 

2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w okresie 

poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, 

w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty; 

3)   w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o 

znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy 

podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, 

wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i 

stanowiących ich własność; 
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4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego 

zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia 

roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia; 

5)   w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27 ust. 

1. 

7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 7c 

pkt 3, stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro, przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w 

którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata 

podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9. 

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z 

dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio 

po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w 

każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w 

latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na 

zasadach określonych w art. 30c. 

7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)   
(352)

 zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub 

upadłość spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub. 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z 

ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 
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3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego 

miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub 

4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

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

środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku 

postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów 

nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z 

odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

ostatecznej. 

7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia, 

chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia, i zapłacili 

podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych przypadkach nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;  

2)   w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w 

którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze 

zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku nie 

nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące 

roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)   w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym 
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korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w 

pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia 

następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek 

złożyć to zeznanie; 

4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku, w 

którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia: 

a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; 

odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia 

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w 

którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie, 

b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których doliczyli 

po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe 

następujące po roku korzystania ze zwolnienia. 

7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób 

opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c. 

7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

11. 
(353)

 Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 
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12. Przepis ust. 11 stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki 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. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 10 i 11, wpłacają 

zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b. 

14. 
(354)

 Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód 

na podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6i stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 45. 

1. 
(356)

 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. 
(357)

 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. 
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1b. 
(358)

 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. 
(359)

 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 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; 
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4)   należny podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1a pkt 3. 

5. 
(360)

 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. 

5c. (uchylony). 

5d. (uchylony). 

5e. (uchylony). 

5f. (uchylony). 

5g. (uchylony). 

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. 
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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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. 

poz. 422, 586, 903 i 1020)  

Art. 66f. 

1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w: 

[1)   art. 66a - wymierza, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego;] 

<1) art. 66a – wymierza, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celno-

skarbowego;> 

2)   art. 66b-66e - wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska. 

2. Przy ustalaniu wysokości administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 66b-

66e, uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, wartość 

drewna lub produktów z drewna, dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił 

naruszenie, w zakresie objętym przepisami rozporządzenia nr 995/2010 oraz skutki 

naruszenia. 

3. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń 

lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec, właściwy 

organ odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umarza postępowanie. 

4. Nie można nałożyć administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia 

upłynęły 3 lata. 
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Art. 66g. 

1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o 

wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, odpowiednio, na 

odrębny rachunek bankowy: 

1)   właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; 

[2)   wskazany w decyzji naczelnika urzędu celnego o wymierzeniu administracyjnej kary 

pieniężnej.] 

<2) wskazany w decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego o wymierzeniu 

administracyjnej kary pieniężnej.> 

2. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

<Art. 66i. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej sporządza i przedkłada Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po 

upływie każdego kwartału, informację o podmiotach importujących drewno i 

produkty z drewna, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki 

podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 

295 z 12.11.2010, str. 23). 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby podmiotu 

importującego drewno i produkty z drewna; 

2) rodzaj drewna i produktów z drewna, w tym kod CN towaru, oraz ich ilość; 

3) kraj pochodzenia drewna i produktów z drewna oraz kraj, z którego drewno i 

produkty z drewna są importowane, jeżeli jest on inny niż kraj pochodzenia 

drewna i produktów z drewna; 

4) szacunkową wartość drewna i produktów z drewna.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 851, z późn. zm.)  

Art. 11. 

1. Jeżeli: 
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1)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem krajowym", bierze udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego 

przedsiębiorstwa, albo 

2)   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział 

bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo 

posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo 

3)   ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu 

podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział 

w kapitale tych podmiotów 

–   i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od 

warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik 

nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby 

oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz 

należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, stosując następujące 

metody: 

1)   porównywalnej ceny niekontrolowanej; 

2)   ceny odprzedaży; 

3)   rozsądnej marży ("koszt plus"). 

3. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. 

3a. W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 

ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w 

tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną. 

4. Przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: 
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1)   podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym 

podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu 

krajowego, albo 

2)  
(33)

 ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w 

zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych 

podmiotów. 

4a. 
(34)

 W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym 

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji 

odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku 

tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - 

dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 

i 3, albo stosuje się odpowiednio art. 14. 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających 

ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami 

pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz 

jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych 

podmiotach. 

5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza 

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego 

podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. 

5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego 

podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego 

podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego 

podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu 

w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego 

przyjmuje się wartość niższą. 

6. Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz 

pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. 
(35)

 Przepisy ust. 4 nie mają zastosowania: 
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1)   w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową; 

2)   w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i 

ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, a jej członkami, dotyczących odpłatnego 

zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; 

3)   w przypadku transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw 

lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie 

ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, 

rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, a ich 

członkami, dotyczących odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub takiej organizacji 

produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej 

grupy lub organizacji; 

4)   
(36)

 w przypadku transakcji między Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a instytucją 

pomostową lub do transakcji pomiędzy podmiotem zarządzającym aktywami a instytucją 

pomostową w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

8a. 
(37)

 (uchylony). 

8b. Jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację 

podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu 

zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu 

zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty 

dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, taką korektę przewidują. 

8c. Korekta dochodów, o której mowa w ust. 8b, służy określeniu dochodów podatnika 

będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby 

warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, o którym mowa w 

ust. 8b, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami 

niezależnymi. 

8d. 
(38)

 Przepisy ust. 1-3a, 8b i 8c stosuje się odpowiednio przy określaniu dochodu podatnika, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność przez położony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, lub podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 

1, prowadzącego działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie dochodów podlegających przypisaniu do tego 

zagranicznego zakładu. 

8e. 
(39)

 Przepisy ust. 8b i 8c stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których: 

[1)   organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określił dochody podatnika w związku z 

ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa 

w ust. 1, lub] 

<1) organ podatkowy określił dochody podatnika w związku z ustaleniem lub 

narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, 

lub> 

2)   podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej skorzystał z uprawnienia do skorygowania 

zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w przypadku 

ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości w związku z ustaleniem lub narzuceniem 

pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o których mowa w ust. 1, lub 

[3)   podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 

zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 

r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), w przypadku ujawnienia przez kontrolę nieprawidłowości 

w związku z ustaleniem lub narzuceniem pomiędzy podmiotami krajowymi warunków, o 

których mowa w ust. 1.] 

<3) podatnik skorzystał z uprawnienia do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, 

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …), a kontrola celno-skarbowa została 

zakończona zawiadomieniem, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.> 

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

sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb 

eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw 

powiązanych, uwzględniając w szczególności wytyczne Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, a także postanowienia Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w 

sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 

przedsiębiorstw powiązanych
(40)

 oraz Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne 

wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku 

korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-

12). 

Art. 24a. 
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1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

2. Użyte w niniejszym artykule określenie: 

1)   zagraniczna spółka - oznacza: 

a)  osobę prawną, 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca 

osobowości prawnej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

–   nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której 

podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w 

organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku; 

2)   instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

3)   jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną 

spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których 

podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale 

lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. 

3. Zagraniczną spółką kontrolowaną jest: 

1)   zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo 

2)   zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż 

wskazane w pkt 1, z którym: 

a)  Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, albo 

b)  Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej 

–   stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji 

podatkowych, albo 

3)   zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki: 

a)  w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres 

nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale 
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lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, 

b)  co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym 

mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od 

wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw 

autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia 

i realizacji praw z instrumentów finansowych, 

c)  co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę 

spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki 

podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od 

stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania 

podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od 

opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie 

przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego 

systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i 

spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, 

z późn. zm.). 

4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki 

kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w 

ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka 

odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej 

spółki, po odliczeniu kwot: 

1)   dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej; 

2)   z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. 

5. Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 4 w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w 

następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. 

6. Dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy 

przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez 

względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego 

zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma 

ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po 

sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki 
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kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej 

nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. 

7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie udziału podatnika związanego z prawem do uczestnictwa 

w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie 

tego prawa, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach 

zagranicznej spółki kontrolowanej przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział 

podatnika w kapitale, prawie głosu w organach kontrolnych albo prawie głosu w organach 

stanowiących tej spółki. 

8. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla 

ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki 

kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi lub podatnikom, o których mowa w art. 3 

ust. 1, przysługiwały, przez cały rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6, wszystkie 

prawa do uczestnictwa w zyskach tej spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu 

przyjmuje się, że udziały podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1, związane z prawem 

do uczestnictwa w zyskach są równe. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do ustalenia udziału związanego z prawem do 

uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

chyba że podatnik wykaże, iż faktycznie przysługujący podatnikowi udział w zagranicznej 

spółce kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny. 

10. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przepisu 

ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej jeden z 

warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 13 stosuje się. 

11. Udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. 

a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej, związany z prawem do udziału w 

zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli 

łącznie są spełnione następujące warunki: 

1)   jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów 

związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce 

kontrolowanej; 

2)   jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej 

spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki 

kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów; 
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3)   jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje podstawa 

prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej 

umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ 

podatkowy [lub organ kontroli skarbowej] informacji podatkowych od organu 

podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów. 

12. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą 

podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w 

proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 4 do dochodu tej spółki 

ustalonego zgodnie z ust. 6. Przepisy art. 20 ust. 8 i art. 22b stosuje się odpowiednio. 

13. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa 

w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w 

ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do 

zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w 

ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób 

zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości 

należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do 

określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. 

14. Na żądanie organu podatkowego [lub organu kontroli skarbowej] podatnik jest 

obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone 

zgodnie z ust. 13 ewidencje i rejestr. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub 

rejestru albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, 

dochód określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności 

(transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze 

oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. 

15. W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 11 pkt 1, 

przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio. 

16. Przepisów ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, 

podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii 
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Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. 

17. Przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 13, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym 

kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie 

ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku 

podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 6, albo 

2)   zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na 

terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo 

należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od 

całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z 

tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie - pod 

warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia 

Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w 

którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów. 

18. Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność 

gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy: 

1)   zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem 

przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące 

działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, 

wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

2)   zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od 

przyczyn ekonomicznych; 

3)   istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną 

spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub 

wyposażeniem; 

4)   zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie 

gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi 

tej spółki; 
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5)   zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje 

gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób 

zarządzających. 

19. Przepisy ust. 1-18 oraz art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego 

działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika 

w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18. 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650 

oraz z 2014 r. poz. 1863 

Art. 2. 

1. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, 

na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: 

1)   dzieci w wieku do 4 lat; 

2)   umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności 

służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania 

osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z 

kontrolą ruchu granicznego; 

2a)  
(2)

 funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych 

związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na 

szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym; 

[3)   funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w 

rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z 

późn. zm.);] 

<3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności 

służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 21 października 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …);> 

4)   umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub 

chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania 

pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych; 
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5)   żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący 

czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu 

zbiorowego. 

2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez 

dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. 

2a. 
(3)

 Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na 

podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w 

czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i 

przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o 

szczególnym znaczeniu międzynarodowym. 

3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik 

lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji. 

4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego 

w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są 

uprawnione osoby wymienione w ust. 1, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 

2a. 

5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby: 

1)   dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów 

jednorazowych lub miesięcznych imiennych; 

2)   jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych. 

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do 

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki 

oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego 

ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu 

pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus 

rehabilitacyjny - i z powrotem. 

6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji 

zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze 

odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i 

nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych. 

7. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 

pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, 

przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione 

cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 475 i 1266) 

Art. 17. 

[1. Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 7 marca 

1928 r. Krzyż Zasługi Za Dzielność nadaje się policjantom, funkcjonariuszom Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Straży Pożarnej oraz żołnierzom za czyny spełnione w specjalnie ciężkich 

warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie 

prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.] 

<1. Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 7 

marca 1928 r. Krzyż Zasługi Za Dzielność nadaje się policjantom, funkcjonariuszom 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Pożarnej oraz żołnierzom za 

czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, 

z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych 

oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.> 
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2. Krzyż Zasługi za Dzielność może być nadany tej samej osobie wielokrotnie. 

3. Krzyż Zasługi za Dzielność może być wyjątkowo nadawany także innym osobom nie 

wymienionym w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770, 1020 i 

1250) 

Art. 37g. 

Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione: 

[1)   pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, 

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, 

pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa medycznego, służb 

ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży 

Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Służby Celnej, kontroli skarbowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego;] 

<1) pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw 

obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak 

stanowi, pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa 

medycznego, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;> 

2)   pojazdy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

3)   pojazdy drogowej spółki specjalnego przeznaczenia podczas wykonywania jej zadań 

spółki jako zarządcy autostrady; 

4)   pojazdy spółki, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację, bądź wyłącznie 

eksploatację autostrady podczas wykonywania zadań spółki jako zarządcy autostrady. 
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[Art. 37n. 

1. Organami właściwymi w sprawie opłaty paliwowej są naczelnicy urzędów celnych oraz 

dyrektorzy izb celnych. 

2. Organami właściwymi miejscowo w sprawach opłaty paliwowej są odpowiednio: 

1)   naczelnik urzędu celnego właściwy miejscowo w sprawach podatku akcyzowego oraz 

dyrektor izby celnej właściwy dla naczelnika tego urzędu - w przypadkach, o których 

mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 

2)   naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce powstania długu celnego oraz 

dyrektor izby celnej właściwy dla naczelnika tego urzędu - w przypadku, o którym mowa w 

art. 37j ust. 1 pkt 2.] 

<Art. 37n. 

1. Organami właściwymi w sprawie opłaty paliwowej są naczelnicy urzędów 

skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorzy izb 

administracji skarbowej. 

2. Organami właściwymi miejscowo w sprawach opłaty paliwowej są odpowiednio: 

1)  naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku akcyzowego 

oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika – w 

przypadkach, o których mowa w art. 37j ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu 

celnego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego naczelnika – w 

przypadku, o którym mowa w art. 37j ust. 1 pkt 2.> 

 

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 właściwej dla dokonywania wpłat kwot z 

tytułu zapłaty podatku akcyzowego.] 

<1. Podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane składać informację o 

opłacie paliwowej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo 
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naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 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 urzędu skarbowego właściwego dla 

dokonywania wpłat 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 

jednolitości informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 37j, oraz 

zapewnienie możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat. 

 

Art. 37p. 

[1. Dyrektor izby celnej, o którym mowa w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty pobranej opłaty 

paliwowej na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 

dni od dnia jej pobrania.] 

<1. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty 

pobranej opłaty paliwowej na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa 

Krajowego, w terminie 14 dni od dnia jej pobrania.> 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 

określonej w art. 37i, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego oraz na rachunek 

Funduszu Kolejowego, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 37o ust. 2. 
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U S T A W A   z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207 

Art. 64. 

1. Nie podlegają zajęciu na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości: 

[1)   Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Służby Więziennej;] 

<1) Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Służby Więziennej;> 

2)   państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie ważne dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa; 

3)   objęte ochroną ogólną w rozumieniu Konwencji haskiej z dnia 14 maja 1954 r. o ochronie 

dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego; zajęcie tych nieruchomości może nastąpić 

jedynie za zgodą właściwego organu służby konserwatorskiej; 

4)   oznakowane i objęte ochroną w rozumieniu Protokołu dodatkowego do Konwencji 

genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów 

zbrojnych - przeznaczone do ochrony ludności cywilnej; 

5)   szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych; 

6)   przeznaczone do wykonywania kultu religijnego; 

7)   w których mają siedzibę domy pomocy społecznej; 

8)   użytkowane przez: 

a)  obce misje dyplomatyczne i specjalne oraz urzędy konsularne, 

b)  członków personelu dyplomatycznego obcych misji dyplomatycznych i specjalnych oraz 

personelu konsularnego, 

c)  członków personelu administracyjnego i technicznego oraz członków personelu służby 

obcych misji dyplomatycznych i specjalnych oraz urzędów konsularnych, jeżeli nie są 

obywatelami polskimi i nie posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej stałego miejsca 

zamieszkania - pod warunkiem wzajemności, 
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d)  inne osoby lub instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów lub przywilejów 

dyplomatycznych albo konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych, a także 

powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. 

2. Zakłady opieki zdrowotnej i weterynaryjne mogą być zajęte wyłącznie na potrzeby 

wojskowej służby zdrowia lub wojskowej służby weterynaryjnej. 

3. Nie podlegają zajęciu grunty podlegające szczególnym formom ochrony przyrody w 

rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w 

art. 62 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476)  

 

Art. 8d. 

1. [W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmowy 

nadania NIP, unieważnienia lub uchylenia nadanego NIP stosuje się odpowiednio 

przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613, z późn. zm.).] <W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do 

postępowań w sprawie odmowy nadania NIP, unieważnienia lub uchylenia nadanego 

NIP oraz do innych postępowań z zakresu ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).> 

 W zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz zaświadczeń i informacji o nadanym 

NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa. 

2. W przypadku ustalenia przez organ podatkowy, że dane adresowe siedziby lub miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej podatnika są fałszywe lub fikcyjne, do 

postępowania w sprawie uchylenia NIP nie stosuje się art. 165 § 2 i 4 i art. 200 § 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

3. Decyzji o unieważnieniu lub o uchyleniu NIP nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 
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Art. 10a. 

1. Zgłoszenia identyfikacyjne oraz zgłoszenia aktualizacyjne określone w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie ust. 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

1a. Zgłoszenia określone w ust. 3 mogą być składane przez pełnomocnika za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostało złożone do właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 5 ust. 4a. 

1b. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa składa się do naczelnika urzędu 

skarbowego, zgodnie z art. 4. 

1c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa ma zastosowanie odpowiednio do zgłoszeń, o których mowa w ust. 

1. 

[2. Naczelnik urzędu skarbowego lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, 

złożenie zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.] 

<2. Naczelnik urzędu skarbowego lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu 

teleinformatycznego administracji skarbowej potwierdza, w formie elektronicznej, 

złożenie zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

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

rodzaje zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, mając na względzie potrzebę upowszechniania tej formy składania 

zgłoszeń oraz ułatwienie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej. 

 

Art. 11. 

1. Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z 

wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, 

do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne. 

2. W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności 

budżetowych podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie: 

1)   organów administracji rządowej i samorządowej; 

[2)   organów kontroli skarbowej;] 

<2) organów Krajowej Administracji Skarbowej> 
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3)   przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli; 

4)   banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

5)   stron czynności cywilnoprawnych; 

6)   płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. 

3. Płatnicy i inkasenci, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są obowiązani żądać od podatników 

podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym na 

dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz 

niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy 

podatkowe lub celne. 

4. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

oraz inne podmioty będące podatnikami na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w 

tym także mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd za granicą, w przypadku 

uzyskania numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń 

społecznych w innym państwie, są obowiązane podawać ten numer na żądanie: 

1)   organów podatkowych; 

[2)   organów kontroli skarbowej i jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej;] 

3)   płatników podatków; 

4)   organów i instytucji ubezpieczeń społecznych; 

5)   podmiotów określonych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

5. (uchylony). 

Art. 13. 

 1. Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w 

zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach 

skarbowych, a dokumentacja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jest gromadzona i przechowywana w 

CRP KEP. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, nie podlega przekazaniu do archiwów 

państwowych. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje: 

1)   zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego 

podmiotu; 
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2)   informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane 

podmiotu, o którego NIP wystąpiono. 

[3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz naczelnicy urzędów skarbowych 

udostępniają NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych 

przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu. 

Wniosek i NIP organy otrzymują za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP), o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), lub innych środków komunikacji 

elektronicznej.] 

<3a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych 

udostępniają NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie 

odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji 

podmiotu. Wniosek i NIP organy otrzymują za pośrednictwem elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP), o której mowa w art. 19a ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), lub innych 

środków komunikacji elektronicznej.> 

3b. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 3, udostępnia się w Biuletynie Informacji 

Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

4. (uchylony). 

Art. 14. 

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w systemie 

teleinformatycznym CRP KEP i jest administratorem danych w nim zawartych.] 

<1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w systemie teleinformatycznym 

CRP KEP i jest administratorem danych w nim zawartych.> 

2. CRP KEP służy: 

1)   gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób 

fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: 

a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów 

podatkowych; 
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2)   weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami 

urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności 

Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, 

Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek. 

3. Naczelnicy urzędów skarbowych zamieszczają w CRP KEP dane zawarte w dokumentacji, 

o której mowa w art. 13 ust. 1, dane z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, 

oraz dane uzupełniające, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 

1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile nie są one zamieszczone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

3a. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dane 

uzupełniające podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w 

art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej bezpośrednio po ich 

zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do zmiany danych. 

3b. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane uzupełniające 

podmiotu, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, do Centralnego Rejestru Płatników Składek 

bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do 

zmiany danych. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze 

PESEL jest obowiązany przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP 

następujące dane: nazwisko, imię, numer PESEL oraz informację o dacie zgonu. 

[5. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po otrzymaniu od ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej 

rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru PESEL 

w zakresie określonym w art. 5 ust. 2.] 

<5. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po otrzymaniu od Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej 

rejestrem PESEL w CRP KEP, niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru 

PESEL w zakresie określonym w art. 5 ust. 2.> 
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6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 i 5, minister właściwy do spraw 

informatyzacji niezwłocznie przekazuje zmienione dane. 

7. Przekazywanie danych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji następuje przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, 

z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 

r. poz. 388, 1337, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352). 

[8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego 

uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru 

dowodu tożsamości na podstawie informacji otrzymanych od organów prowadzących 

rejestry urzędowe zawierające te dane.] 

<8. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu skarbowego uzupełniają 

w CRP KEP dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu 

tożsamości na podstawie informacji otrzymanych od organów prowadzących 

rejestry urzędowe zawierające te dane.> 

 

[Art. 14a. 

CRP KEP jest wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

dyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych, Szefa Służby Celnej, 

dyrektorów izb celnych, naczelników urzędów celnych, organy kontroli skarbowej oraz 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do realizacji celów i zadań ustawowych.] 

<Art. 14a. 

CRP KEP jest wykorzystywany przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej do realizacji celów i 

zadań ustawowych.> 

Art. 15. 

1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 

1, są objęte tajemnicą skarbową. 

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane: 
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1)   osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2)   sędziowie i asesorzy sądowi; 

3)   pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4)   organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy. 

1b. 
(1)

 Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer 

identyfikacyjny REGON oraz dane przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez 

CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników 

Składek. W przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą również nie są objęte 

tajemnicą skarbową dane: nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wykonywana 

działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności, oraz 

przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 

1)   sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom 

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej - 

w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1a)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

1b)  (uchylony); 

1c)  komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych przepisach 

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

2)   naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z postępowaniem w 

sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej; 

3)   podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

4)   służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o 

statystyce publicznej; 

5)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych ustawach; 

6)   (uchylony); 
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7)   organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek 

zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w art. 2, w 

zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych. 

2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy 

podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których 

mowa w art. 14 ust. 4. 

2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o 

których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o 

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 

krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek. 

[3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których mowa 

w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.] 

<3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o 

których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.> 

4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 578) 

Art. 5. 

1. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają dyrektorzy izb 

skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy administracji rządowej 

niezespolonej oraz, na podstawie odrębnych przepisów, inne organy, a w szczególności 

dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej. 
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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 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. (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

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. 

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 
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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 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; 
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3)   wykonywanie kontroli podatkowej; 

4)   podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów 

budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin; 

5)   (uchylony) 

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 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 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
(1)

; 

4)   wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 
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[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.] 

<7a. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy urzędu skarbowego, 

a dyrektor izby skarbowej przy pomocy izby administracji skarbowej.  

7b. W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, izba 

administracji skarbowej 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.] 

<8. Izba administracji skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do urzędu 

skarbowego.> 

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; 
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4)   jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) 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 

zorganizowania wykonywania zadań, zwłaszcza z zakresu poboru podatków oraz 

sprawnej obsługi podatnika. 

[10. Minister Finansów
(2)

 określa, w drodze zarządzenia, organizację urzędów i izb 

skarbowych oraz nadaje im statuty.] 

<10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze zarządzenia, 

organizację urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadaje im 

statuty.> 
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11. (uchylony) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794)  

 

Art. 20. 

 1. Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na 

doradców podatkowych z następujących dziedzin: 

1)   źródła prawa i wykładnia prawa; 

2)   analiza podatkowa; 

3)   podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego; 

4)   materialne prawo podatkowe; 

5)   postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz 

postępowanie egzekucyjne w administracji; 

6)   międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne; 

7)   prawo dewizowe; 

8)   prawo karne skarbowe; 

[9)   organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;] 

<9) organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej;> 

10)  rachunkowość; 

11)  ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; 

12)  przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa. 

[2. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska 

sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów oraz inspektorów kontroli skarbowej lub 

wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, nie 

obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.] 

<2. Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska 

sędziów, asesorów sądowych oraz prokuratorów lub wykonywały zawód adwokata, 

radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, nie obejmuje zakresu egzaminu 

wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu.> 
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3. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwana dalej 

"Komisją Egzaminacyjną", ustala zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego 

dla osób zajmujących stanowiska lub wykonujących zawody wymienione w ust. 2. 

[4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosunku do 

sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów po zasięgnięciu opinii Ministra 

Sprawiedliwości, w stosunku do adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biegłych 

rewidentów - właściwego samorządu zawodowego, a w stosunku do inspektorów kontroli 

skarbowej oraz osób, o których mowa w ust. 5 - ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do: 

1)   osoby spełniającej warunek określony w art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 

1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.), posiadającej 

ośmioletni staż pracy w organach administracji podatkowej lub skarbowej; 

2)   funkcjonariusza celnego w służbie stałej posiadającego ośmioletni staż służby w organach 

celnych.] 

<4. Zakres tematyczny egzaminu, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest w stosunku do 

sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów po zasięgnięciu opinii Ministra 

Sprawiedliwości, w stosunku do adwokatów, radców prawnych, notariuszy i biegłych 

rewidentów – właściwego samorządu zawodowego, a w stosunku do osób, o których 

mowa w ust. 5 – ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej w służbie stałej, posiadających ośmioletni staż służby w Służbie Celno-

Skarbowej.> 

Art. 22. 

1. Egzamin na doradcę podatkowego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna. 

2. Komisja Egzaminacyjna składa się, z zastrzeżeniem ust. 5, z sześćdziesięciu członków 

powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej są powoływani spośród osób, które nie 

były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Komisja Egzaminacyjna składa się z: 

[1)   dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

będących pracownikami Ministerstwa Finansów, organów podatkowych lub organów 
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kontroli skarbowej, mających co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie 

tworzenia lub stosowania przepisów prawa co najmniej w jednej z dziedzin objętych 

zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego;] 

<1) dwudziestu przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub 

będących funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, mających co najmniej 

pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania przepisów prawa co 

najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę 

podatkowego;> 

2)   dziesięciu sędziów delegowanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych; 

3)   dziesięciu pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających wiedzę i 

doświadczenie co najmniej w jednej z dziedzin objętych zakresem tematycznym 

egzaminu, powoływanych po zasięgnięciu opinii placówki naukowej lub wyższej uczelni; 

4)   dwudziestu członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych przez 

Krajową Radę Doradców Podatkowych. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje przewodniczącego oraz 

sekretarza Komisji Egzaminacyjnej spośród jej członków. Sekretarz jest powoływany 

spośród członków Komisji Egzaminacyjnej będących pracownikami Ministerstwa 

Finansów. 

5. Nie stanowi przeszkody do powołania Komisji Egzaminacyjnej: 

1)   nieoddelegowanie sędziów i członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych do pracy 

w Komisji Egzaminacyjnej przez organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, 

2)   niewydanie opinii, o której mowa w ust. 3 pkt 3, przez placówki naukowe lub wyższe 

uczelnie 

- w terminie wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Skład 

Komisji Egzaminacyjnej zostaje uzupełniony w możliwie najkrótszym terminie. 

6. Kadencja Komisji Egzaminacyjnej trwa 4 lata. Komisja Egzaminacyjna może działać do 

czasu powołania Komisji Egzaminacyjnej kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez 

okres 6 miesięcy od dnia zakończenia kadencji. 
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7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odwołuje członka Komisji 

Egzaminacyjnej: 

1)   na jego wniosek; 

2)   z urzędu - w przypadku: 

a)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

b)  choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji 

Egzaminacyjnej, 

c)  utraty warunków, o których mowa w ust. 3, będących podstawą powołania członka 

Komisji Egzaminacyjnej, przy czym w przypadku osób wymienionych w ust. 3 pkt 2 i 4 

za utratę warunków nie uważa się cofnięcia delegacji, 

d)  niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji 

Egzaminacyjnej, z tym że odwołanie członka Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 2, następuje za zgodą Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a odwołanie 

członka Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, następuje za zgodą 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może odwołać członka Komisji 

Egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, na uzasadniony wniosek Krajowej Rady 

Doradców Podatkowych. Podstawę wniosku może stanowić w szczególności orzeczenie 

kary dyscyplinarnej wobec osoby będącej członkiem Komisji Egzaminacyjnej. 

9. Członkostwo w Komisji Egzaminacyjnej wygasa w przypadku śmierci członka Komisji 

Egzaminacyjnej. 

10. Kadencja osoby powołanej w miejsce członka Komisji Egzaminacyjnej, którego 

członkostwo ustało wskutek odwołania lub wygaśnięcia, oraz kadencja osoby powołanej 

na członka Komisji Egzaminacyjnej w związku z uzupełnieniem składu Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej na podstawie ust. 5, kończy się wraz z upływem kadencji 

Komisji Egzaminacyjnej. 

11. Nie wstrzymuje prac Komisji Egzaminacyjnej: 

1)   niestawiennictwo członka Komisji Egzaminacyjnej na posiedzeniu Komisji 

Egzaminacyjnej; 

2)   odwołanie członka Komisji Egzaminacyjnej lub wygaśnięcie członkostwa w Komisji 

Egzaminacyjnej. 
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12. Komisja Egzaminacyjna ustala wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych oraz podaje go do 

publicznej wiadomości. 

13. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy w sześcioosobowych składach 

egzaminacyjnych. 

13a. Komisja Egzaminacyjna może zawierać z uczelniami, których jednostki organizacyjne są 

uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych lub nauk prawnych, umowy, o których mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.), określające realizowany przez uczelnię program kształcenia obejmujący zakres 

wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę 

podatkowego. Do podpisania umowy w imieniu Komisji Egzaminacyjnej uprawniony jest 

jej Przewodniczący. 

14. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia minister właściwy 

do spraw finansów publicznych. 

Art. 32. 

1. Doradca podatkowy, w ciągu 2 lat od dnia wpisu na listę, nie może wykonywać doradztwa 

podatkowego na rzecz osób, których sprawy rozstrzygał w ciągu ostatnich 3 lat przed 

ustaniem zatrudnienia lub pełnienia funkcji. 

[2. Przez rozstrzyganie spraw, o których mowa w ust. 1, rozumie się przeprowadzanie 

kontroli skarbowej lub podatkowej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach 

podatkowych oraz uznawanie złożonych zeznań i deklaracji za prawidłowe.] 

<2. Przez rozstrzyganie spraw, o których mowa w ust. 1, rozumie się przeprowadzanie 

kontroli podatkowej, celno-skarbowej, wydawanie decyzji administracyjnych w 

sprawach podatkowych oraz uznawanie złożonych zeznań i deklaracji za 

prawidłowe.> 

[Art. 33. 

Doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli 

małżonek tego doradcy jest zatrudniony w organie podatkowym, organie celnym, organie 

kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów na stanowisku, na którym wykonuje 

obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z 

ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub celnych lub poborem podatków 

lub ceł od tego podatnika, płatnika i inkasenta.] 
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<Art. 33. 

Doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli 

małżonek tego doradcy jest zatrudniony lub pełni służbę w organie podatkowym, 

organie celnym, lub w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie 

przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub 

określaniem zobowiązań podatkowych lub celnych lub poborem podatków lub ceł od 

tego podatnika, płatnika i inkasenta.> 

Art. 38. 

1. (uchylony). 

[2. Organy podatkowe, pracownicy zatrudnieni w organach podatkowych, organy kontroli 

skarbowej, pracownicy urzędów kontroli skarbowej, a także minister właściwy do spraw 

finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów nie mogą w jakiejkolwiek 

formie reklamować konkretnego podmiotu świadczącego doradztwo podatkowe.] 

<2. Organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz organy podatkowe, pracownicy 

zatrudnieni w urzędach obsługujących te organy, a także minister właściwy do 

spraw finansów publicznych oraz pracownicy urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych nie mogą w jakiejkolwiek formie 

reklamować konkretnego podmiotu świadczącego doradztwo podatkowe.> 

3. Przewidziane w zasadach etyki zawodowej zasady i sposób prowadzenia reklamy usług 

doradztwa podatkowego mają odpowiednie zastosowanie do podmiotów, o których mowa 

w art. 4 ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 

z późn. zm.) 

Art. 4ba. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą 

paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, 

którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, 
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przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na ostatni dzień każdego 

miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 

d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada, 

[e)  numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli posiada,] 

<e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli 

posiada,> 

f)  serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, o których mowa w 

ust. 1; 

3)   informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów przywożących; 

4)   informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w art. 13 

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

3. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, udostępnia 

wykaz w swojej siedzibie oraz publikuje go na swojej stronie internetowej, jeżeli ją 

posiada, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz 

serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne sprawozdanie 

zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie danych określonych w ust. 2 pkt 1; 

2)   informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskazanie 

informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu lub 
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nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o których mowa w ust. 1, wraz 

z podaniem miejsca ich świadczenia. 

6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, 

o którym mowa w ust. 4, mając na względzie zakres informacji i danych określonych w 

ust. 5 oraz kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu jego przekazywania. 

7. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych oraz minister właściwy do spraw finansów 

publicznych informują niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niezłożeniu 

w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 4. 

Art. 23. 

1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

1a. 
(304)

 (uchylony). 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

2)   zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i 

ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym 

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 

3)   ustalanie: 

a)  współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania 

przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

b)  okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a, 

c)  wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, dla 

przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 

d)  maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw 

gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców, 

e)  
(305)

 jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 10, 

f)   wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f; 
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3a)  opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o których 

mowa w art. 16 ust. 1; 

4)   kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a; 

4a)  
(306)

 kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 oraz 

w art. 49b ust. 1; 

5)   uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 

6)   wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz 

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 

stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych adresowych, 

obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami systemu; 

6a)  
(307)

 przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)  
(308)

 kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora 

systemu przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz 

umowie, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, w tym monitorowanie powiązań pomiędzy 

właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego gazowego oraz 

przepływu informacji między nimi; 

6c)  
(309)

 informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów 

przesyłowych; 

7)   udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 

ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1; 

8)   zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g; 

9)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a)  wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b)  budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 

10)  kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 

elektrycznej; 

11)  
(310)

 kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz 

innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 
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energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a także 

wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego 

rozporządzenia oraz obowiązków wynikających z rozporządzeń wydanych na podstawie 

art. 6 i art. 18 rozporządzenia 714/2009; 

11a)  
(311)

 kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw 

gazowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z tego 

rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w systemie przesyłowym, 

objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego rozporządzenia, a także 

wykonywanie obowiązków organu regulacyjnego wynikających z rozporządzeń 

przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

11b)  
(312)

 zatwierdzanie metod alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami, 

opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w 

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 6 i art. 

18 rozporządzenia 714/2009 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowej 

gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz rozporządzeń 

przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

12)  rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 

13)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

14)  współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw 

energetycznych ograniczającym konkurencję; 

14a)  współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem kapitałowym, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do 

właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b)  
(313)

 współpraca z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją, w szczególności w 

zakresie sporządzania i stosowania kodeksów sieci oraz zatwierdzania metod zarządzania 

ograniczeniami opracowanymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, a także w zakresie integracji krajowych sektorów energetycznych na poziomie 

regionalnym; 

14c)  
(314)

 zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu zacieśniania 

współpracy w zakresie regulacji; 

14d)  
(315)

 zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności decyzji wydanych przez inne organy 

regulacyjne, o których mowa w pkt 14b, z wytycznymi, o których mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 

energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 

r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji Europejskiej o 

niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

16)  określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu 

kształtowania taryf; 

17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)  
(316)

 zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 
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a)  średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 

obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, 

o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2, 

b)  średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej 

obliczenia, 

c)  średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji: 

–  opalanych paliwami węglowymi, 

–  opalanych paliwami gazowymi, 

–  opalanych olejem opałowym, 

–  stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii, 

d)  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, 

obliczanej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych 

- w poprzednim roku kalendarzowym; 

18a)  
(317)

 zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, 

w tym obliczanie i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego 

kwartału, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 

poprzednim kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania; 

19)  
(318)

 gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a)  
(319)

 gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b)  biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich do 

ministra właściwego do spraw energii, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego, o 

którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie określonym w pkt 2-4 załącznika do 

tego rozporządzenia;
(320)

  

19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 11; 

19b)  
(321)

 wykonywanie zadań, obowiązków oraz korzystanie z uprawnień określonych w 

sposób wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i 
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przejrzystości hurtowego rynku energii, zwanym dalej "rozporządzeniem 1227/2011", 

oraz współpraca z Agencją, organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, organem właściwym w 

sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym w sprawach 

nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków 

określonych w rozporządzeniu 1227/2011; 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie: 

a)  zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z którymi 

istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego i 

zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie gazowym i elektroenergetycznym, 

c)  warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania napraw tej 

sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, korzystania z 

sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z uwzględnieniem konieczności traktowania 

tych informacji jako poufnych ze względów handlowych, 

e)  warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania gazu 

ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 

f)  bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

g)  wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań, 

h)  wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w art. 44; 

21)  
(322)

 wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

oraz ich umarzanie; 

21a)  
(323)

 wydawanie, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia 

zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, opinii dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność 

wytwarzania energii, zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej zasady łączenia, o 

której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 
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21b)  
(324)

 kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycznego lub podmiotu przywożącego na 

zasadach określonych w ustawie; 

21c)  
(325)

 prowadzenie w postaci elektronicznej: 

a)  rejestru podmiotów przywożących, 

b)  wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji 

albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji, 

c)  rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, 

d)  wykazu podmiotów posiadających promesę koncesji, 

e)  wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia 

koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia 

koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

f)  wykazu przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, 

g)  wykazu podmiotów, którym koncesja wygasła, wraz z podaniem podstawy i daty 

wygaśnięcia koncesji; 

22)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza 

raport przedstawiający i oceniający: 

1)   warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

2)   
(326)

 realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnieniem zamierzeń 

inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów 

określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa 

w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi 

zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 

energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze 

sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2c. 
(327)

 Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do 

spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 

Energetyki. 
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3. 
(328)

 W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w 

art. 32 ust. 1 pkt 4, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa. 

[3a. 
(329)

 W sprawach z wniosku o udzielenie, przedłużenie albo cofnięcie koncesji na 

wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą z wyłączeniem spraw o zmianę tych koncesji, Prezes URE 

zasięga opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji.] 

<3a. W sprawach z wniosku o udzielenie, przedłużenie albo cofnięcie koncesji na 

wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą z wyłączeniem spraw o zmianę tych koncesji, 

Prezes URE zasięga opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego 

Policji.> 

3b. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3a, Prezes URE przekazuje Prezesowi Agencji 

Rezerw Materiałowych umowy przedwstępne wobec umów, o których mowa w art. 10 lub 

art. 11 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 1a pkt 2. 

3c. 
(331)

 Organy, o których mowa w ust. 3a, wydają w formie postanowienia opinie 

zawierające ocenę spełnienia przez wnioskodawcę określonych w rozdziale 5 wymogów 

udzielenia, przedłużenia albo cofnięcia koncesji, w zakresie, w jakim wynika to z 

właściwości ich działania określonych w przepisach odrębnych. 

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 

pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 

równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. 

[4a. 
(332)

 Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego lub Komendanta 

Głównego Policji opinii, o której mowa w ust. 3a, w terminie 21 dni od dnia wpływu 

wniosku do zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.] 

<4a. Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Prokuratora Generalnego lub Komendanta Głównego 

Policji opinii, o której mowa w ust. 3a, w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do 

zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.> 

5. 
(333)

 Prezes URE uchyla decyzję wydaną w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli 

Komisja Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 
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rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o 

konieczności jej uchylenia, i informuje o tym uchyleniu Komisję Europejską. 

6. 
(334)

 Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją zapewnia 

taki sam stopień poufności otrzymanych informacji, jaki jest wymagany od organu 

udostępniającego informacje. 

7. 
(335)

 Prezes URE kontroluje zapewnienie równego i otwartego dostępu do sieci 

transportowej dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz 

rozstrzyga spory w zakresie określonym w art. 11n ust. 7. 

 

Art. 23p. 

1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa określonego w art. 57a-57d, Prezes URE może zarządzić 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające nie może 

trwać dłużej niż 6 miesięcy. 

2. Postępowanie wyjaśniające prowadzi pracownik URE pisemnie upoważniony przez 

Prezesa URE. W zakresie upoważnienia przepisy art. 23c ust. 3-5 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Do złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego 

nośnika informacji można wezwać każdego, kto dysponuje określoną wiedzą, 

dokumentem lub nośnikiem. Przepis art. 23e stosuje się odpowiednio. 

4. Do czynności podejmowanych w toku postępowania wyjaśniającego przepisy art. 23d ust. 

1 i 4, art. 23f oraz art. 23i stosuje się odpowiednio. 

[5. W toku postępowania wyjaśniającego, w granicach koniecznych do sprawdzenia, czy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 57a-57d, 

Prezes URE może zażądać od: 



- 156 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - udostępnienia określonych informacji 

stanowiących tajemnicę skarbową; 

2)   podmiotów i instytucji, o których mowa w art. 8 ust. 4 lit. b-f rozporządzenia 1227/2011, 

udostępniania informacji, określonych w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia, stanowiących 

tajemnicę zawodową w rozumieniu odrębnych ustaw. 

Przekazanie informacji, o których mowa w punktach poprzedzających, nie stanowi naruszenia 

obowiązku zachowania odpowiednio tajemnicy skarbowej i tajemnicy zawodowej.] 

<5. W toku postępowania wyjaśniającego, w granicach koniecznych do sprawdzenia, czy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 57a–

57d, Prezes URE może zażądać od: 

1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej − udostępnienia określonych informacji 

stanowiących tajemnicę skarbową; 

2) podmiotów i instytucji, o których mowa w art. 8 ust. 4 lit. b–f rozporządzenia 

1227/2011, udostępniania informacji, określonych w art. 8 ust. 1 tego 

rozporządzenia, stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu odrębnych 

ustaw. 

Przekazanie informacji, o których mowa w punktach poprzedzających, nie stanowi 

naruszenia obowiązku zachowania odpowiednio tajemnicy skarbowej i tajemnicy 

zawodowej.> 

6. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Prezes URE składa zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wszczyna kontrolę REMIT albo zarządza 

zamknięcie postępowania wyjaśniającego. 

7. Do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się akta postępowania 

wyjaśniającego z załącznikami. 

8. Zamknięcie postępowania wyjaśniającego nie stanowi przeszkody do ponownego jego 

przeprowadzenia o ten sam czyn, chyba że nastąpiło przedawnienie karalności 

przestępstwa. 

Art. 23r. 

1. Prezes URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie 

naruszenia: 

1)   warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami, o których mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, albo wpisem do rejestru podmiotów 

przywożących lub 
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2)   warunków udzielonych koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie, w 

jakim dotyczą paliw ciekłych. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, prowadzone są zgodnie z planem kontroli, 

przygotowywanym corocznie przez Prezesa URE. 

3. [W ramach realizacji zadań lub kontroli prowadzonych na zasadach i w trybach 

określonych w odrębnych przepisach: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, Prezes Agencji Rezerw 

Materiałowych, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor Transportowego Dozoru 

Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy: Policji, 

Prokuratury, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, nadzoru 

budowlanego, administracji miar i Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują spełnienie 

obowiązku:] 

 <W ramach realizacji zadań lub kontroli prowadzonych na zasadach i w trybach 

określonych w odrębnych przepisach: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, 

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor Transportowego Dozoru 

Technicznego, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy: 

Policji, Prokuratury, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, 

nadzoru budowlanego, administracji miar i Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

kontrolują spełnienie obowiązku:> 

1)   posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie, w jakim dotyczą 

paliw ciekłych; 

2)   wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a; 

3)   zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43e. 

4. Organy, o których mowa w ust. 3, mogą kontrolować spełnienie wymogu prowadzenia 

sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw 

ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w sposób zgodny z art. 43a. 

5. W toku postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego, Prezes URE współpracuje z 

organami, o których mowa w ust. 3, które zobowiązane są do przekazywania Prezesowi 

URE wszelkich posiadanych informacji i dokumentów, które mogą posłużyć do 

stwierdzenia, czy nastąpiło naruszenie warunków, o których mowa w ust. 1. 
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Art. 28b. 

Tajemnica służbowa, o której mowa w art. 17 rozporządzenia 1227/2011, może być 

ujawniana wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z: 

a)  toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

objętych tajemnicą służbową, postępowaniem karnym lub karnym skarbowym, 

b)  toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo popełnione 

w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji objętych tajemnicą 

służbową, 

c)  wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od państwa obcego, 

które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską 

ma prawo występować o udostępnienie tajemnicy służbowej; 

2)   [Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - w związku z prowadzonym przez 

inspektora kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, w zakresie informacji dotyczących danej osoby fizycznej, prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:] 

 <organu Krajowej Administracji Skarbowej − w związku z prowadzonym przez ten 

organ postępowaniem w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, w zakresie informacji dotyczących danej osoby fizycznej, 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:> 

a)  przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji objętych 

tajemnicą służbową, 

b)  popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

objętych tajemnicą służbową; 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego 

w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, określonym w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1096); 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 
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Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

5)   Prezesa URE - w związku z wykonywaniem zadań wynikających z rozporządzenia 

1227/2011; 

6)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

7)   Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 614, z późn. zm.); 

8)   Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

355, z późn. zm.); 

9)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 

r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); 

10)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego - jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z 

późn. zm.); 

11)  komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą służbową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

12)  administracyjnego organu egzekucyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 

 

 



- 160 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 28c. 

 Zakazu ujawniania tajemnicy służbowej, o której mowa w art. 17 rozporządzenia 1227/2011, 

nie narusza przekazywanie takiej informacji: 

1)   właściwym organom w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub w 

załączonych do niego dokumentach; 

[2)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby Celnej lub organom 

kontroli skarbowej - w zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych 

ustawach;] 

<2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych lub organom Krajowej Administracji Skarbowej − w 

zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych ustawach;> 

3)   przez Prezesa URE lub jego upoważnionego przedstawiciela do publicznej wiadomości - 

w zakresie dotyczącym treści podjętych decyzji, także w sprawach indywidualnych, na 

podstawie których są wydawane decyzje administracyjne, jeżeli ze względu na 

przejrzystość rynku energetycznego Prezes URE uznał przekazanie takiej informacji za 

uzasadnione; 

4)   w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 

określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie; 

5)   bezpośrednio osobie, której informacja dotyczy, lub za zgodą tej osoby; 

6)   w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 1227/2011. 

 

Art. 32a. 

1. Prezes URE prowadzi rejestr podmiotów przywożących. 

2. Rejestr podmiotów przywożących prowadzi się w postaci elektronicznej. 

3. Rejestr podmiotów przywożących jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca 

zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 

4. Rejestr podmiotów przywożących zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu przywożącego poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres, 

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 
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d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada, 

[e)  numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli posiada,] 

<e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli 

posiada,> 

f)  serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu; 

3)   informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez 

podmiot przywożący; 

4)   wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego, o którym mowa w art. 3 pkt 

12c; 

5)   wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw 

ciekłych. 

Art. 32b. 

Do rejestru podmiotów przywożących nie może zostać wpisany podmiot, który: 

1)   został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą; 

[2)   zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków gdy 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości 

podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.] 

<2) zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem 

przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu podatkowego.> 

 

Art. 33. 

1. Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 

1)   
(383)

 ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Turcji; 
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2)   dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie 

działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania; 

3)   ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności; 

4)   zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w 

art. 54; 

5)   uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której 

mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

[6)   nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.] 

<6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem 

przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu podatkowego.> 

1a. Prezes URE udziela koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy, który: 

1)   posiada własne pojemności magazynowe lub 

2)   
(385)

 zawarł umowę przedwstępną o świadczenie usługi magazynowania zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. poz. 266, 352, 1052 i 1165), w 

wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 lub 5 tej ustawy; 

3)   
(386)

 zawarł umowę przedwstępną wobec umowy o wykonywanie zadań w zakresie 

utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o której mowa w art. 24b ust. 1 

ustawy, o której mowa w pkt 2. 

1b. 
(387)

 Prezes URE udziela koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesji na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą wnioskodawcy, który: 

1)   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa 

paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie 

działalności gospodarczej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej przez ten oddział; 

2)   złożył zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a; 

3)   jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 97 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 

1052); 

4)   
(388)

 posiada instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę przedwstępną 

wobec umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej w ust. 1a pkt 2, 

gwarantujące utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z 

zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej. 

1c. 
(389)

 Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomić Prezesa URE o: 

1)   zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w 

ust. 1b pkt 4, oraz każdej zmianie tej umowy, oraz 

2)   zawarciu każdej kolejnej umowy, o której mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej 

w ust. 1a pkt 2, oraz każdej zmianie tej umowy 

1d. 
(390)

 W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada koncesję na wytwarzanie 

paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo występuje z wnioskiem o 

udzielenie takich koncesji, warunki, o których mowa w ust. 1b pkt 1 i 3, dotyczą także 

posiadanej albo udzielanej takiemu przedsiębiorcy koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

Prezes URE z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie zmiany posiadanej przez 

przedsiębiorcę zagranicznego koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

-  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany. 

2. Uzyskanie koncesji, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych 

koncesji lub zezwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Nie może być wydana koncesja wnioskodawcy: 

1)   który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; 

2)   któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z 

przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z 

przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 
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3)   
(391)

 skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, z uwzględnieniem 

pkt 5; 

4)   
(392)

 który po dniu złożenia wniosku został wykreślony z rejestru podatników podatku od 

towarów i usług; 

5)   
(393)

 skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe polegające na 

zmianie przeznaczenia paliw ciekłych, powodujące uszczuplenie należności 

publicznoprawnej wielkiej wartości albo skazanemu za takie przestępstwo skarbowe, gdy 

wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka; 

6)   
(394)

 jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad 

nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34-36 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności 

gospodarczej określonej ustawą, z uwzględnieniem pkt 5. 

3a. 
(395)

 W przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonego na 

warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, z uwzględnieniem ust. 

3 pkt 5, dotyczy również osób uprawnionych do ich reprezentowania, a także członków 

rad nadzorczych. 

3b. 
(396)

 (uchylony). 

3c. 
(397)

 Prezes URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji w przypadku 

wnioskodawcy, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w 

sprawie popełniania przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z 

przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą lub gdy wydano takie 

postanowienie wobec osób oraz członków, o których mowa w ust. 3a, do czasu 

zakończenia postępowania. 

4. (uchylony). 

5. 
(398)

 Prezes URE, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw energii, informuje 

Komisję Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji. 
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Art. 38a. 

1. 
(423)

 Udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego 

w wysokości 10.000.000 złotych, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących 

powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną, z tytułu: 

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

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

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

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

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

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

5)   kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych, 

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

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

6)   
(424)

 zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, podatku 

akcyzowego oraz opłaty paliwowej; 

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

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

wykonywania działalności objętej wnioskiem pod warunkiem, że będzie odnawiane na 

zasadach określonych w ust. 6. 

3. Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej; 

[6)  pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu celnego, potwierdzonego 

przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego 

dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.] 

<6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu skarbowego, 

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do 
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wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku 

lokaty terminowej.> 

[4. 
(426)

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

zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika 

urzędu celnego działającego z urzędu lub na wniosek właściwego organu, zabezpieczonej 

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

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

do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego działającego z urzędu lub na wniosek właściwego 

organu, zabezpieczonej kwoty należności wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej 

zapłacenie stanie się wymagalne.> 

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

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

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

6. W przypadku ograniczenia terminem końcowym zabezpieczenia majątkowego, 

przedsiębiorstwo energetyczne obowiązane jest każdorazowo, na miesiąc przed upływem 

terminu wygaśnięcia tego zabezpieczenia, do przedstawienia zabezpieczenia na kolejny 

okres wykonywania działalności, nie krótszy niż 12 miesięcy. 

[Art. 38b. 

Jeżeli złożone zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1, nie spełnia 

wymagań dotyczących wysokości lub okresu, na które jest składane, właściwy naczelnik 

urzędu celnego żąda przedłużenia okresu, którego dotyczy zabezpieczenie majątkowe, lub 

uzupełnienia zabezpieczenia majątkowego.] 

<Art. 38b. 

Jeżeli złożone zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1, nie spełnia 

wymagań dotyczących wysokości lub okresu, na które jest składane, właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego żąda przedłużenia okresu, którego dotyczy zabezpieczenie 

majątkowe, lub uzupełnienia zabezpieczenia majątkowego.> 

 

Art. 38c. 

1. [Naczelnik urzędu celnego, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, wydaje decyzję o 

pokryciu należności z zabezpieczenia majątkowego, gdy:] 
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<Naczelnik urzędu skarbowego, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, wydaje 

decyzję o pokryciu należności z zabezpieczenia majątkowego, gdy:> 

1)   kwota należności, o których mowa w art. 38a ust. 1, nie została zapłacona w terminie; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne nie może pokryć z własnych środków kosztów zapłaty 

należności, o których mowa w art. 38a ust. 1. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna. 

3. W przypadku zaspokojenia należności z zabezpieczenia majątkowego, o których mowa w 

art. 38a ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek każdorazowego uzupełnienia 

zabezpieczenia do wymaganej kwoty w terminie 30 dni od dnia wykorzystania 

zabezpieczenia. 

4. Jeżeli zabezpieczenie majątkowe nie pokrywa w całości należności, należności te pokrywa 

się stosunkowo do wysokości każdej z nich. 

5. W przypadku zaspokojenia z zabezpieczenia majątkowego należności z tytułu opłaty 

zapasowej, o której mowa w art. 21b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym, należność z tytułu kary, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a tej ustawy, 

pokrywa się tylko do wysokości różnicy między nimi. 

 

Art. 38d. 

[1. 
(431)

 Jeżeli należność, o której mowa w art. 38a ust. 1, nie może powstać lub wygaśnie do 

czasu zakończenia działalności koncesjonowanej, zabezpieczenie majątkowe, o którym 

mowa w art. 38a ust. 1, jest zwalniane przez naczelnika urzędu celnego, w drodze 

postanowienia, w terminie miesiąca od dnia zakończenia działalności koncesjonowanej.] 

<1. Jeżeli należność, o której mowa w art. 38a ust. 1, nie może powstać lub wygaśnie do 

czasu zakończenia działalności koncesjonowanej, zabezpieczenie majątkowe, o 

którym mowa w art. 38a ust. 1, jest zwalniane przez naczelnika urzędu skarbowego, 

w drodze postanowienia, w terminie miesiąca od dnia zakończenia działalności 

koncesjonowanej.> 

2. Zabezpieczenie majątkowe nie może zostać zwolnione, dopóki należność, o której mowa w 

art. 38a ust. 1, nie wygaśnie lub będzie mogła powstać, nie dłużej jednak niż do 6 

miesięcy od dnia zakończenia działalności koncesjonowanej. 
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[3. 
(432)

 Naczelnik urzędu celnego doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 1, także 

podmiotowi udzielającemu zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ust. 

1.] 

<3. Naczelnik urzędu skarbowego doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 1, także 

podmiotowi udzielającemu zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a 

ust. 1.> 

Art. 38e. 

[1. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany 

formy, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, naczelnik urzędu celnego 

wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.] 

<1. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, 

zmiany formy, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, naczelnik urzędu 

skarbowego wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.> 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie przyjęcia, zwrotu, przedłużenia 

terminu ważności, podwyższenia wysokości lub zmiany formy zabezpieczenia 

majątkowego. 

[3. Naczelnik urzędu celnego niezwłocznie informuje Prezesa URE o wydaniu postanowienia, 

o którym mowa w ust. 1.] 

<3. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie informuje Prezesa URE o wydaniu 

postanowienia, o którym mowa w ust. 1.> 

[Art. 38f. 

W przypadku zmiany naczelnika urzędu celnego właściwego dla przyjęcia zabezpieczenia 

majątkowego naczelnik urzędu celnego właściwy przed zmianą właściwości przekazuje 

niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zabezpieczenie majątkowe.] 

<Art. 38f. 

W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przyjęcia 

zabezpieczenia majątkowego naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą 

właściwości przekazuje niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

zabezpieczenie majątkowe.> 

Art. 41. 

 1. Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego. 
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2. Prezes URE cofa koncesję w przypadkach: 

1)   określonych w art. 58 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 

[2)   cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał 

nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych - w 

odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem;] 

<2) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem 

podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych – w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem;> 

3)   w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej 

działalności gospodarczej objętej koncesją; 

4)   
(436)

 niespełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1, lub w 

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 lub 3a. 

2a. Prezes URE cofa koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą również w przypadku 

nieutrzymywania, przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży 

odbiorcom, zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub niezapewnienia ich dostępności 

zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy wymienionej w 

art. 33 ust. 1a pkt 2. 

2b. 
(437)

 Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 

1)   nie spełnia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1-3; 

2)   nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4, chyba że zawarło jedną z 

umów, o których mowa w art. 10 lub art. 11 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2; 

3)   posługuje się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem identyfikacyjnym 

innym, niż określony w koncesji zgodnie z art. 37 ust. 2a; 

4)   pomimo wezwania ze strony Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych nie utrzymuje 

zapasów obowiązkowych ropy lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy wymienionej w 

art. 33 ust. 1a pkt 2, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości lub nie wnosi opłaty 

zapasowej, o której mowa w art. 21b ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, w 

należnej wysokości albo w terminie; 
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5)   pomimo wezwania przez Prezesa URE nie realizuje Narodowego Celu Wskaźnikowego, o 

którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

2c. 
(438)

 Prezes URE cofa koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami 

określonymi w ust. 2 również, gdy: 

1)   przedsiębiorstwo energetyczne wykonuje działalność polegającą na obrocie paliwami 

ciekłymi z zagranicą bez wymaganej koncesji; 

2)   przedsiębiorstwu energetycznemu została prawomocnie cofnięta koncesja na obrót 

paliwami ciekłymi z zagranicą z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 w zakresie art. 58 

ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub w ust. 2 pkt 4 w zakresie w 

art. 33 ust. 3 pkt 3 i 5 i 6 lub ust. 3a; 

3)   przedsiębiorstwo energetyczne nie spełnia warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b 

pkt 1 i 3, jeżeli są wymagane zgodnie z art. 33 ust. 1d. 

3. Prezes URE cofa koncesję albo zmienia jej zakres w przypadkach określonych w art. 58 

ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Prezes URE może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres: 

1)   w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

2)   w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi 

podmiotami; 

3)   
(439)

 w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c, w zakresie 

art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7. 

4a. 
(440)

 Prezes URE może cofnąć koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na 

obrót paliwami ciekłymi z zagranicą również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo 

energetyczne: 

1)   nie wykona jednego z obowiązków, o których mowa w art. 33 ust. 1c, art. 37 ust. 2c w 

zakresie art. 37 ust. 2a lub art. 37 ust. 2d; 

2)   przez dwa kolejne miesiące nie przedstawi w terminie informacji, o których mowa w art. 

22 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2, albo przedstawi w tych 

informacjach dane nieprawdziwe; 

3)   nie przekaże sprawozdania, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych. 
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4b. 
(441)

 Prezes URE może cofnąć koncesję na obrót paliwami ciekłymi poza przypadkami 

określonymi w ust. 4 również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie 

wykona obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c w zakresie art. 37 ust. 2a. 

[5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu koncesji 

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego.] 

<5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofnięciu 

koncesji właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego.> 

6. 
(442)

 Prezes URE niezwłocznie powiadamia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego oraz 

Komendanta Głównego Policji o cofnięciu koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub 

koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 

7. 
(443)

 Prezes URE publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE aktualne wykazy: 

1)   podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo o 

udzielenie lub zmianę promesy koncesji do czasu ich rozpatrzenia; 

2)   przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat, cofnięta została 

koncesja wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji; 

3)   podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji, które 

zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia koncesji lub 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania wraz z podaniem podstawy i daty wydania 

rozstrzygnięcia; 

4)   podmiotów, którym wygasła koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wygaśnięcia 

koncesji. 

Art. 43b. 

1. Prezes URE prowadzi rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się w postaci elektronicznej. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i udostępniany w Biuletynie Informacji 

Publicznej URE, z wyłączeniem danych dotyczących numeru PESEL oraz serii i numeru 

dokumentu tożsamości. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego poprzez: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej, 

b)  miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo siedzibę oraz ich adres, 

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada, 
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d)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada, 

[e)  numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli posiada,] 

<e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli 

posiada,> 

f)  seria i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 

2)   rodzaj i datę udzielonej koncesji oraz okres, na jaki została wydana; 

3)   aktualną treść koncesji. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, w części, w jakiej dotyczy przedsiębiorstw 

energetycznych posiadających koncesje, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w 

zakresie paliw ciekłych, poza danymi, o których mowa w art. 43b ust. 4, zawiera 

dodatkowo: 

1)   informacje o rodzajach paliw ciekłych objętych koncesją; 

2)   informacje o złożonym zabezpieczeniu majątkowym, o którym mowa w art. 38a, oraz 

okresie jego ważności, jeżeli jest wymagane; 

3)   informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych; 

4)   numer, za pomocą którego podmiot identyfikowany jest na potrzeby podatku od towarów 

i usług, o którym mowa w art. 37 ust. 2a. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z 

późn. zm.)  

Art. 134. 

[§ 1. 
(149)

 Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Celnej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich 

przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą 

służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni 

służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.] 

<§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej można doręczyć 

adresatom za pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone 

dla żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się do dowódcy 

jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i zarządzenia 

stawienia się stosownie do wezwania.> 

§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji 

odpowiedniego zakładu. 

§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata nie będącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub 

pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej. 

 

Art. 218. 

[§ 1. 
(248)

 Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub 

działalność telekomunikacyjną, urzędy celne oraz instytucje i przedsiębiorstwa 

transportowe obowiązane są wydać sądowi lub prokuratorowi, na żądanie zawarte w 

postanowieniu, korespondencję i przesyłki oraz dane, o których mowa w art. 180c i 180d 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z 

późn. zm.), jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postępowania. Tylko sąd lub 

prokurator mają prawo je otwierać lub zarządzić ich otwarcie.] 

<§ 1. Urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub 

działalność telekomunikacyjną, urzędy celno-skarbowe oraz instytucje i 

przedsiębiorstwa transportowe obowiązane są wydać sądowi lub prokuratorowi, na 

żądanie zawarte w postanowieniu, korespondencję i przesyłki oraz dane, o których 

mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579), jeżeli mają znaczenie dla 

toczącego się postępowania. Tylko sąd lub prokurator mają prawo je otwierać lub 

zarządzić ich otwarcie.> 

§ 2. 
(249)

 Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się adresatom korespondencji oraz 

abonentowi telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych przekazów 

informacji został wydany. Doręczenie postanowienia może być odroczone na czas 

oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy, lecz nie później niż do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 
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§ 3. Pozbawioną znaczenia dla postępowania karnego korespondencję i przesyłki należy 

niezwłocznie zwrócić właściwym urzędom, instytucjom lub przedsiębiorstwom 

wymienionym w § 1. 

Art. 309. 

Śledztwo prowadzi się w sprawach: 

1)   w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego, 

[2)   o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej lub Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego,] 

<2) o występki – gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej lub 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego,> 

3)   
(410)

 o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub 

organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w 

zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez 

tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych, 

4)   o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia, 

5)   o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze 

względu na wagę lub zawiłość sprawy. 

Art. 312. 

Uprawnienia Policji przysługują także: 

[1)   
(419)

 organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Żandarmerii Wojskowej, w zakresie ich 

właściwości,] 

<1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Żandarmerii 

Wojskowej, w zakresie ich właściwości,> 

2)   innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych. 
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U S T A W A  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z 

późn. zm.)  

 

uwaga: 

użyte w art. 2 w pkt 8, w art. 27, w art. 30, w art. 31, w art. 187 w § 1, w art. 

188 w § 1–5, w art. 190 w § 2, w art. 192 w § 2, w art. 193 w § 2, w art. 195a 

w § 2 oraz w art. 195aa w § 2 w różnych przypadkach wyrazy [urząd 

skarbowy] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<naczelnik urzędu skarbowego>; 

 

Art. 2. 

Organami postępowania wykonawczego są: 

1)   sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny, 

2)   sąd penitencjarny, 

2a)  
(4)

 referendarz sądowy, 

3)   prezes sądu lub upoważniony sędzia, 

4)   sędzia penitencjarny, 

5)   dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor 

Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w 

przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna, 

6)  
(5)

 sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, 

7)   sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny, 

8)   urząd skarbowy, 

9)   odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 

10)  inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń. 

 

Art. 27. 

Egzekucję przepadku oraz nawiązki na rzecz Skarbu Państwa prowadzi urząd skarbowy 

według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli niniejsza ustawa nie 

stanowi inaczej. 

Art. 30. 
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W sprawach wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa reprezentuje go prezes sądu 

okręgowego lub urząd skarbowy w sprawach, w których wykonał wyrok w zakresie 

orzeczonego nim przepadku. 

Art. 31. 

W razie dokonania przez dłużnika Skarbu Państwa czynności prawnej z pokrzywdzeniem 

wierzyciela, z powództwem występuje prezes sądu okręgowego lub urząd skarbowy w 

sprawach, w których wykonuje orzeczenie. 

Art. 187. 

§ 1. Sąd bezzwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg 

urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji, w 

celu wykonania orzeczonego przepadku lub nawiązki na rzecz Skarbu Państwa. 

§ 2. Objęte przepadkiem przedmiot, korzyść majątkowa lub jej równowartość przechodzą na 

własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, a w wypadku 

wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 293 § 7 Kodeksu postępowania karnego - 

z chwilą uprawomocnienia się wyroku oddalającego powództwo przeciwko Skarbowi 

Państwa. 

Art. 188. 

§ 1. Wykonując przepadek, urząd skarbowy przejmuje w posiadanie składniki mienia 

wymienione w wyroku. 

§ 2. 
(470)

 Wykonując przepadek przedmiotów, równowartości takich przedmiotów, korzyści 

osiągniętych z przestępstwa albo równowartości takich korzyści, urząd skarbowy, w razie 

potrzeby, ustala składniki mienia objętego przepadkiem, przed ich przejęciem. 

§ 3. Przed przystąpieniem do przejęcia składników mienia, o których mowa w § 1 lub 2, urząd 

skarbowy nie ma obowiązku wcześniejszego wzywania osoby, u której się znajdują, do 

ich wydania. 

§ 4. Przejęte nieruchomości urząd skarbowy przekazuje w zarząd właściwym organom 

administracji publicznej. 

§ 5. Przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne prawa majątkowe urząd skarbowy 

spienięża według przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

§ 6. Przejęte przedmioty o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej spienięża się, gdy 

wskazane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków państwowe muzeum, biblioteka 

lub archiwum nie wyrażą zgody na ich nieodpłatne nabycie. 
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Art. 190. 

 § 1. 
(471)

 Orzeczony przepadek nie narusza praw rzeczowych ograniczonych obciążających 

objęte przepadkiem składniki mienia, z wyjątkiem hipoteki i zastawu, które wygasają, a 

wierzytelności zabezpieczone tymi prawami podlegają zaspokojeniu do wysokości sumy 

uzyskanej ze spieniężenia składników mienia lub ich wartości, gdy nie zostaną 

spieniężone i nie podlegają zniszczeniu. 

§ 2. Zaspokojenie wierzyciela, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką lub 

zastawem, jeżeli przedmiot zastawu nie podlega spieniężeniu, następuje po oszacowaniu 

nieruchomości lub przedmiotu zastawu. Oszacowanie nieruchomości, według przepisów o 

egzekucji z nieruchomości, urząd skarbowy zleca komornikowi sądowemu. 

 

Art. 192. 

 § 1. 
(473)

 W razie uchylenia orzeczenia o przepadku, jego darowania lub zwolnienia rzeczy w 

wyniku wniesionego powództwa składniki mienia przejęte w trakcie wykonania 

przepadku zwraca się uprawnionemu. W razie niemożności zwrotu Skarb Państwa 

odpowiada za szkodę, którą poniósł uprawniony. 

§ 2. Osoba, której zwraca się przedmioty objęte przepadkiem lub wypłaca odszkodowanie w 

ramach odpowiedzialności, o której mowa w § 1, obowiązana jest do zwrotu Skarbowi 

Państwa sum zapłaconych wierzycielom na podstawie art. 190 do wysokości wartości 

zwróconych składników mienia lub wypłaconego odszkodowania. Jeżeli zwrotowi 

podlega nieruchomość, wierzytelność Skarbu Państwa zabezpiecza się przez wpis hipoteki 

przymusowej w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Podstawę wpisu 

stanowi postanowienie o zabezpieczeniu, wydane przez urząd skarbowy. 

§ 3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej ustawie do odpowiedzialności, o której mowa 

w § 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Art. 193. 

[§ 1. Jeżeli orzeczono przepadek przedmiotów dołączonych do akt sprawy lub 

przechowywanych w sądowej składnicy dowodów, sąd wydaje te przedmioty właściwemu 

organowi skarbowemu.] 

<§ 1. Jeżeli orzeczono przepadek przedmiotów dołączonych do akt sprawy lub 

przechowywanych w sądowej składnicy dowodów, sąd wydaje te przedmioty 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.> 
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§ 2. Jeżeli orzeczono przepadek przedmiotów zabezpieczonych i oddanych na przechowanie, 

sąd nakaże instytucji lub osobie, której przedmioty te oddano na przechowanie, aby 

wydała je właściwemu urzędowi skarbowemu. 

 

Art. 195a. 

§ 1. Jeżeli jednym postanowieniem zabezpieczono grożący przepadek oraz grzywnę, 

obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, świadczenie 

pieniężne, nawiązkę lub wykonanie orzeczenia o kosztach sądowych w postępowaniu 

karnym, sąd lub prokurator, który wydał to postanowienie, może zlecić jego wykonanie w 

całości organowi określonemu w art. 187. 

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, jeżeli orzeczono przepadek, urząd skarbowy 

prowadzi również egzekucję orzeczonej jednocześnie grzywny i zasądzonych od 

skazanego kosztów sądowych oraz egzekucję orzeczonego obowiązku naprawienia 

szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, świadczenia pieniężnego albo 

nawiązki. 

Art. 195aa. 

§ 1. Jeżeli przedmiot, którego przepadek orzeczono, ma wartość naukową, artystyczną lub 

historyczną, sąd może, na wniosek lub za zgodą muzeum, postanowić o wykonaniu 

przepadku tego przedmiotu poprzez przekazanie go temu muzeum. 

§ 2. W razie wydania postanowienia, o którym mowa w § 1, sąd nakaże urzędowi 

skarbowemu lub innemu organowi wydanie przedmiotu, którego przepadek orzeczono, 

właściwemu muzeum. Skarb Państwa odpowiada za szkodę, którą poniosły osoby trzecie 

wskutek umorzenia postępowania prowadzonego celem wykonania orzeczonego 

przepadku. Jeżeli przedmiot, którego przepadek orzeczono, nie został jeszcze wydany 

urzędowi skarbowemu lub innemu organowi, wydaje się go bezpośrednio właściwemu 

muzeum. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.)  

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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pkt 1 – 36 (pominięto) 

[37)   
(11)

 pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w 

sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne 

Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę 

Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę 

Więzienną;] 

<37)  pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w 

sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, Służbę 

Celno-Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu 

Drogowego i Służbę Więzienną;> 

pkt 38 – 85 (pominięto) 

Art. 6. 

1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na 

drodze: 

1)   policjant; 

2)   żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający 

przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem 

życia lub mienia; 

3)   funkcjonariusz Straży Granicznej; 

3a)  inspektor Inspekcji Transportu Drogowego; 

[3b)  umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;] 

<3b) umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;> 

3c)  strażnik gminny (miejski); 

4)   pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym; 

5)   osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na 

zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi; 

6)   osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu; 
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7)   kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub 

wysiadaniem dzieci; 

7a)  ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji 

ratowniczej; 

8)   strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku 

narodowego. 

9)   strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z 

prowadzeniem akcji ratowniczej; 

10)  członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z 

prowadzeniem akcji ratowniczej; 

11)  
(42)

 funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń; 

12)  
(43)

 pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu 

nienormatywnego. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i 

widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy. 

3. Przepis ust. 2 w zakresie łatwej rozpoznawalności: 

1)   dotyczy osoby wymienionej w ust. 1 pkt 1 tylko poza obszarem zabudowanym; 

2)   nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do zatrzymania innych 

pojazdów dawany jest przez tę osobę bez wychodzenia z odpowiednio oznaczonego 

pojazdu. 

3a.  
(44)

 Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia 

lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem 

ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pilot 

zabezpieczający przejazd pojazdu nienormatywnego będący osobą, o której mowa w ust. 

1 pkt 1-3c i 9, nie podlega szkoleniu. 

3b. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3a, może być przeprowadzone odpłatnie. Opłatę ponosi 

podmiot kierujący na szkolenie, a w pozostałych przypadkach - osoba odbywająca 

szkolenie. Wysokość maksymalnej opłaty za szkolenie jednej osoby nie może przekraczać 

30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w 
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trakcie kierowania ruchem drogowym oraz sprawnego wykonywania czynności w tym 

zakresie, w drodze rozporządzenia: 

1)   określi organizację i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, program i 

tryb prowadzenia szkolenia w tym zakresie, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 

wysokość stawek za szkolenie oraz tryb ich pobierania i zwrotu, biorąc pod uwagę w 

szczególności średnie realne koszty organizacji i przeprowadzania szkolenia; 

2)   może upoważnić inne osoby do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz 

określić okoliczności, szczegółowe warunki, sposób wykonywania czynności w tym 

zakresie, jak również warunki, które te osoby muszą spełniać; 

3)   określi wzór ubioru osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6. 

 

Art. 39. 

1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas 

jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c. 

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy: 

1)   
(58)

 osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów 

bezpieczeństwa; 

2)   kobiety o widocznej ciąży; 

3)   kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera; 

4)   instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania; 

[5)   policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza 

celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas 

przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;] 

<5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i 

Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas 

przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;> 

6)   funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych; 

6a)  
(59)

 żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych; 
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7)   zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej; 

8)   konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych; 

9)   osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim; 

10)  
(60)

 dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3; 

11)  
(61)

 dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 

czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.). 

2a. 
(62)

 Kierujący pojazdem kategorii M2 i M3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany do poinformowania osób 

przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z tych pasów podczas jazdy, chyba że 

zostały one o tym obowiązku poinformowane: 

1)   przez znajdującą się w pojeździe osobę kierującą przewożoną grupą lub 

2)   za pomocą urządzenia audiowizualnego, lub 

3)   za pomocą znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym, 

zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 

1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń 

przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 

31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 

353, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą nr 91/671/EWG". 

3. 
(63)

 W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko 

mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu 

przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z: 

1)   masą i wzrostem dziecka oraz 

2)   właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w 

regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. 

3a. 
(64)

 Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są 

instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w 

jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane. 

3b. 
(65)

 Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N2, N2 i N3 o których mowa w 

załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 

135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, 
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kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika 

bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego 

z warunkami, o których mowa w ust. 3. 

3c. 
(66)

 Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1 i N1, o których mowa w 

załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co 

najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy 

dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych 

urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach 

pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka 

lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci. 

4. 
(67)

 Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka: 

1)   taksówką; 

2)   specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 757, z późn. zm.); 

3)   pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej); 

4)   mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku 

bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. 

5. 
(68)

 Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, zawierają: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument; 

3)   okres ważności; 

4)   znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG. 

6. 
(69)

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń lekarskich, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, kierując się przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 

obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla 

dzieci w pojazdach oraz mając na uwadze potrzebę ujednolicenia stosowanych 

dokumentów. 

Art. 53. 

1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy: 
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1)   jednostek ochrony przeciwpożarowej; 

2)   zespołu ratownictwa medycznego; 

3)   Policji; 

4)   jednostki ratownictwa chemicznego; 

5)   Straży Granicznej; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

7)   Agencji Wywiadu; 

7a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

7b)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

7c)  Służby Wywiadu Wojskowego; 

8)   Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   Służby Więziennej; 

10)  Biura Ochrony Rządu; 

[10a)  kontroli skarbowej; 

10b)  Służby Celnej;] 

10c)  straży gminnych (miejskich); 

10d)  podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego; 

10e)  Służby Parku Narodowego; 

10f)  podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego; 

10g) Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-

Skarbową;> 

11)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

12)  jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia 

lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

1a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 12, gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystanie pojazdu jako 

uprzywilejowanego. 

2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej 

ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz 

do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy: 

1)   uczestniczy: 
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a)  w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością 

zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo 

b)  w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, 

c)  w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów 

przysługuje ochrona; 

2)   pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie 

wymaga się używania sygnału dźwiękowego; 

3)   w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania. 

3. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i 

sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając w szczególności konieczność 

zapewnienia porządku, sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze 

rozporządzenia, okoliczności, w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w 

kolumnach. 

Art. 64c. 

1. Zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na 

wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. 

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się 

dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

3. Zezwolenie wydaje: 

1)   właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu 

starosta - w zakresie zezwoleń kategorii III; 

2)   Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie zezwoleń kategorii IV-VI. 

[4. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje 

także naczelnik urzędu celnego.] 

<4. Zezwolenia kategorii III i IV przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego.> 

5. Zezwolenie kategorii IV uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla 

zezwolenia kategorii III. 

6. Zezwolenie kategorii VI uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla 

zezwolenia kategorii V. 
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7. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną 

opłatę. 

8. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, 

którym przejazd będzie wykonywany. Do zezwolenia kategorii VI organ wydający 

zezwolenie dołącza wykaz dróg krajowych, po których może odbywać się przejazd 

pojazdu nienormatywnego. 

9. Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V i VI, planujący wykonanie przejazdu przez 

most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa 

całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie 

właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego 

przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. 

dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. 

10. Zarządca drogi w przypadku, o którym mowa w ust. 9, najpóźniej 3 dni przed datą 

planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki 

przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw. 

11. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca 

drogi, ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu, sposób przejazdu 

oraz przystosowanie obiektu do przejazdu. 

12. Zarządca drogi może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 10, jeżeli stan technicznej 

sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu 

nienormatywnego, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia 

wykonanie tego przejazdu. 

13. Zabrania się wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia 

sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. 

 

Art. 64e. 

1. Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64a-64d nie dotyczą: 

1)   autobusu - w zakresie nacisków osi; 

2)   pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, 

przewożącego ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9; 

3)   pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji 

skutków klęsk żywiołowych; 
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4)   pojazdu zarządu drogi; 

[5)   pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.] 

<5) pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji 

Skarbowej wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu może zwolnić, w drodze decyzji administracyjnej, z 

obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pojazd 

wykonujący przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej, pod warunkiem 

uzyskania na przejazd zgody zarządców dróg właściwych dla trasy przejazdu. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu 

wykonującego przejazd i właściwego organu państwowego, samorządowego lub 

organizacji humanitarnej. 

Art. 64g. 

1. Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są przekazywane 

przez: 

1)   zarządcę drogi i starostę - do budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego, 

za zezwolenia kategorii I-III; 

[2)   naczelnika urzędu celnego - do budżetu powiatu właściwego ze względu na siedzibę 

naczelnika urzędu celnego, za zezwolenia kategorii III; 

3)   naczelnika urzędu celnego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - na 

wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za 

zezwolenia kategorii IV-VII;] 

<2)  naczelnika urzędu celno-skarbowego – do budżetu powiatu właściwego ze względu 

na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, za zezwolenia kategorii III; 

3)  naczelnika urzędu celno-skarbowego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad – na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, za zezwolenia kategorii IV–VII;> 

4)   prezydenta miasta na prawach powiatu - do budżetu miasta, za zezwolenia kategorii VII. 
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2. Środki z opłat gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni roboczych 

następujących po tygodniu, w którym wydano zezwolenie, na rachunek Krajowego 

Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, 

drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do 

ważenia pojazdów. 

[3. Urzędy celne otrzymują prowizję od pobranych opłat za wydanie zezwolenia w wysokości 

12% pobranej opłaty.] 

<3. Urzędy celno-skarbowe otrzymują prowizję od pobranych opłat za wydanie 

zezwolenia w wysokości 12% pobranej opłaty.> 

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa. 

[5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celne odliczają prowizję, a pozostałą część opłaty, 

w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio 

do podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3.] 

<5. Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celno-skarbowe odliczają prowizję, a 

pozostałą część opłaty, w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni 

miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3.> 

 

Art. 66. 

1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby 

korzystanie z niego: 

1)   nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie 

naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę; 

2)   nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom 

określony w przepisach szczegółowych; 

3)   nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym 

wielkości określone w przepisach szczegółowych; 

4)   nie powodowało niszczenia drogi; 

5)   zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne 

posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia 

drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu; 

6)   nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości 

określone w przepisach szczegółowych. 
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1a. Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i 

ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu 

pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik 

prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, 

ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i 

ciągnika samochodowego do 90 km/h. 

1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy pojazdu: 

[1)   specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu i 

jednostek ochrony przeciwpożarowej;] 

<1) specjalnego lub używanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanego 

przez Służbę Celno-Skarbową, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura 

Ochrony Rządu i jednostek ochrony przeciwpożarowej;> 

2)   zabytkowego; 

3)   nierozwijającego, ze względów konstrukcyjnych, prędkości większej niż odpowiednio 

określone w ust. 1a; 

4)   używanego do prowadzenia badań naukowych na drogach; 

5)   przeznaczonego wyłącznie do robót publicznych na obszarach miejskich. 

1c. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze szczególne zagrożenia 

występujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych, może określić w drodze 

rozporządzenia niższe niż ustalone w ust. 1a wartości ustawień urządzeń ograniczających 

maksymalną prędkość pojazdów przewożących niektóre towary niebezpieczne. 

1d. 
(93)

 Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony w blokadę alkoholową 

montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

1e. 
(94)

 Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację 

blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe. 

1f. 
(95)

 Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację 

blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację. 
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1g. 
(96)

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu 

potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową 

takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego. 

2. Urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i 

ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być 

utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. 

3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić 

bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do 

ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz 

zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie 

wyposażona. 

3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z 

zastrzeżeniem art. 66a, cechy identyfikacyjne: 

1)   numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy; 

2)   (uchylony). 

4. Zabrania się: 

1)   umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części 

lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób jadących w pojeździe 

lub innych uczestników ruchu; 

1a)  stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, 

których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie 

wpływa na środowisko; 

2)   stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających 

warunkom określonym w przepisach szczegółowych; 

3)   umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie 

pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub 

czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie; 

[4)   wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-

pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to 

zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na 

gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
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Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu;] 

<4) wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-

pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to 

zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym 

na gotowość jego użycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową i Biura Ochrony 

Rządu;> 

5)   wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, o których mowa w ust. 

3a pkt 1; 

6)   dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem: 

a)  
(97)

 pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu lub inny 

równoważny dokument, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, 

art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1, 

b)  pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą w tym zakresie. 

4a. 
(98)

 Przepis ust. 4 nie dotyczy pojazdu zabytkowego - w zakresie pkt 1-3, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku pkt 3 obowiązuje zakaz korzystania z tych urządzeń podczas jazdy i 

postoju. 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia. 

5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich 

niezbędnego wyposażenia. 

6. Ministrowie Obrony Narodowej oraz właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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[7. 
(99)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze rozporządzenia, warunki 

techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży 

pożarnej.] 

<7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz Minister Sprawiedliwości, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określą, w drodze 

rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów 

specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej 

Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.> 

8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów; 

2)   zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdów na środowisko; 

3)   przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i części; 

4)   przeznaczenie pojazdów oraz sposób ich wykorzystania. 

9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami 

technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony 

środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie 

przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, 

których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie 

wpływa na środowisko. 

Art. 70d. 

1. Producent nowego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części jest obowiązany 

uzyskać dla każdego nowego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części 

odpowiednie świadectwo homologacji typu WE, z zastrzeżeniem ust. 2-6. 
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2. Nowy typ pojazdu zaprojektowanego i zbudowanego do użytku przede wszystkim na 

placach budowy, w kamieniołomach, w obiektach portowych lub w portach lotniczych 

oraz pojazdu wolnobieżnego nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa 

homologacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homologacji typu pojazdu. Producent 

tego typu pojazdu może wystąpić o dopuszczenie fakultatywne poprzez uzyskanie 

świadectwa homologacji typu WE pojazdu, potwierdzającego spełnienie odpowiednich 

wymagań technicznych, w zakresie, w jakim ten typ pojazdu spełnia wymagania 

określone w załącznikach IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE. Przepisu nie stosuje się do 

pojazdów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz do tramwaju i trolejbusu. 

3. [Nowy typ pojazdu specjalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony 

Rządu, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Służby Celnej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Służby Więziennej i jednostek ochrony przeciwpożarowej lub 

nowy typ pojazdu używanego do celów specjalnych, nie podlega obowiązkowi uzyskania 

świadectwa homologacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homologacji typu pojazdu.] 

<Nowy typ pojazdu specjalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Służby Więziennej i jednostek ochrony przeciwpożarowej lub nowy typ pojazdu 

używanego do celów specjalnych, nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa 

homologacji typu WE pojazdu oraz świadectwa homologacji typu pojazdu.> 

Producent tych typów pojazdów może uzyskać świadectwo homologacji typu WE pojazdu, 

jeżeli typ pojazdu spełnia odpowiednie wymagania techniczne określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 1. 

4. Producent: 

1)   tramwaju, 

2)   trolejbusu 

-      jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tego pojazdu świadectwo 

homologacji typu pojazdu. 
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5. Podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania 

gazem jest obowiązany uzyskać świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji 

przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. 

6. Producent: 

1)   nowego typu pojazdu, jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 

uzyskał: 

a)  świadectwo homologacji typu WE pojazdu, w odniesieniu do pojazdów produkowanych w 

małych seriach, 

b)  świadectwo homologacji typu pojazdu, w odniesieniu do pojazdów produkowanych w 

małych seriach, 

c)  świadectwo homologacji typu pojazdu, w odniesieniu do pojazdów kategorii T4.1, T4.2, T5, 

C, R, 

d)  uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego zgodnie z procedurą 

homologacji typu przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, 

e)  uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych 

seriach wydanego na dany typ pojazdu zgodnie z procedurą homologacji typu przez 

właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, 

f)  dopuszczenie jednostkowe pojazdu, 

g)  uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez właściwy organ innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

h)  świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

2)   nowego typu przedmiotu wyposażenia lub części jest zwolniony z obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli: 

a)  uzyskał świadectwo homologacji typu EKG ONZ, 

b)  nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części jest objęty świadectwem homologacji typu 

WE pojazdu. 

7. W procedurze homologacji typu WE pojazdu świadectwa homologacji typu EKG ONZ 

uznaje się za równoważne świadectwom homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia 

lub części w zakresie, w jakim wymagania określone w regulaminach EKG ONZ 

wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE pokrywają się z 



- 195 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zakresem wymagań dla tego przedmiotu wyposażenia lub części, określonym w 

odpowiednich dyrektywach lub rozporządzeniach Unii Europejskiej. 

8. W przypadku gdy pojazd, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia wszystkich wymagań 

dyrektywy 2007/46/WE oraz producent pojazdu nie może uzyskać zwolnienia z 

niektórych wymagań technicznych, o których mowa w art. 70zm ust. 1 pkt 1, uznaje się 

go za pojazd niekompletny. 

9. Przepisu ust. 6 pkt 1 lit. a nie stosuje się do pojazdów specjalnych. 

 

Art. 70zn. 

1. Spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, 

potwierdza się dopuszczeniem jednostkowym pojazdu. 

2. Dopuszczeniu jednostkowemu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3-6, podlega nowy pojazd: 

1)   przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ 

producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo 

świadectwa homologacji typu pojazdu; 

2)   na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE pojazdu albo 

świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone 

zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę 

warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego 

pojazdu. 

3. Nowy pojazd zaprojektowany i zbudowany do użytku przede wszystkim na placach 

budowy, w kamieniołomach, w obiektach portowych lub w portach lotniczych, pojazd 

wolnobieżny, pojazd kategorii M1 przeznaczony do zawodów sportowych nie podlega 

obowiązkowi uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Producent takiego pojazdu 

może wystąpić o dopuszczenie fakultatywne poprzez uzyskanie dopuszczenia 

jednostkowego pojazdu, jeżeli pojazd spełnia odpowiednie warunki lub wymagania 

techniczne obowiązujące w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu, określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1. Przepisu nie stosuje się do 

pojazdów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy. 

4. [Nowy pojazd specjalny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony 

Rządu, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Służby Celnej, Inspekcji 
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Transportu Drogowego, Służby Więziennej i jednostek ochrony przeciwpożarowej lub 

nowy pojazd używany do celów specjalnych nie podlega obowiązkowi uzyskania 

dopuszczenia jednostkowego pojazdu.] <Nowy pojazd specjalny Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, 

Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową, 

Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej i jednostek ochrony 

przeciwpożarowej lub nowy pojazd używany do celów specjalnych nie podlega 

obowiązkowi uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu.> Producent takiego 

pojazdu może wystąpić o uzyskanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu, jeżeli pojazd 

spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne obowiązujące w procedurze 

dopuszczenia jednostkowego pojazdu, określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 70zs ust. 1 pkt 1. 

5. Dopuszczenia jednostkowego pojazdu nie stosuje się do tramwaju i trolejbusu. 

6. 
(138)

 W przypadku pojazdu kategorii M, N, O podlegającego dopuszczeniu jednostkowemu, 

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w uzasadnionych przypadkach zwalnia, 

w drodze decyzji administracyjnej, wnioskującego o dopuszczenie jednostkowe z 

obowiązku spełnienia niektórych wymagań technicznych, o których mowa w załączniku 

IV i XI do dyrektywy 2007/46/WE, pod warunkiem zastosowania wymagań 

alternatywnych równoważnych z wymaganiami określonymi w tych załącznikach w 

najwyższym możliwym do realizacji zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony 

środowiska. 

Art. 71. 

1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika 

rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, 

motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten 

nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3. 

2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom 

określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice 

(tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli, w nalepkę kontrolną. 
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3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna 

przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest 

dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66. 

4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być 

dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 

pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. 

Przepis ten nie dotyczy motocykla. 

4a. Przepis ust. 4 dotyczy także ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w 

skład kolejki turystycznej. W przypadku ciągnika rolniczego może być on dopuszczony 

do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o ograniczeniu 

prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h. 

5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym 

warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem 

rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z 

zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument 

stwierdzający dokonanie rejestracji. 

5a. W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym 

mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta 

obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu 

drogowego dokument potwierdzający to prawo. 

[6. 
(145)

 Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Służby Celnej do procedury 

dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.] 

<6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 

30 dni.> 

7. Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. 
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Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

1)   dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2)   karty pojazdu, jeżeli była wydana; 

3)   
(146)

 świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, 

dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego 

pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są 

wymagane; 

4)   
(147)

 zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez 

właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin 

ważności badania technicznego; 

5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

6)   dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po 

raz pierwszy; 

6a)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia 

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 

jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj 

"czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" 

(kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; 

7)   (uchylony); 

8)  
(148)

 (uchylony); 

9)   
(149)

 (uchylony). 

1a. 
(150)

 (uchylony). 

1b. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 

6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 

zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub 
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kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego 

samochodu osobowego lub pojazdu. 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 

1)   pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 

2)   pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 

[3)   pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;] 

<3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ust. 1 pkt 5;> 

4)   (uchylony); 

5)   pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast 

dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu 

pojazdu z ruchu; 

6)   
(151)

 (uchylony); 

7)   pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 

powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8)   pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt 4. 

2a. 
(152)

 W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza 

się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego 

przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 

przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 
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3a. 
(153)

 Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie 

terminu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie 

może być uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. 
(154)

 W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych 

dokumentów należy przedstawić zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący 

właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w 

utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji. 

 

Art. 73. 

 1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na 

miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane 

tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z 

zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny 

podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać 

starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika 

zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela. 

2a. Rejestracji pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego 

i członków rodzin, oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, na 

wniosek władz wojskowych tych sił zbrojnych, dokonuje starosta właściwy ze względu na 

miejsce pobytu tych osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2b. Rejestracji pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, dokonuje właściwy 

organ Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten wydaje dowód rejestracyjny i 

zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu 

tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, a numer 

rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe. 

3. [Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej dokonują właściwe organy tych jednostek.] 

<Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony 
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Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową dokonują właściwe organy tych 

jednostek.> Organy te wydają dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) 

rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) 

rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się 

bezpośrednio na pojeździe. 

3a. Producent blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek 

kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a także 

starostowie przekazują odpłatnie wojewodzie mazowieckiemu odpowiednio: blankiety 

dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych 

dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a także zalegalizowane tablice 

rejestracyjne niezbędne do rejestracji, o której mowa w art. 76 ust. 4. Informacje 

dotyczące przekazanych blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, 

nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic 

rejestracyjnych podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne". 

4. Rejestracji pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu 

konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także 

ich personelu korzystającego z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub 

konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów 

międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, dokonuje wojewoda mazowiecki na 

wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

5. W razie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi 

polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany przez określony w ust. 1 organ właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego. 

 

Art. 76. 

 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej: 
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a)  warunki i tryb rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, wyrejestrowania 

pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2-3, oraz wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia 

czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech 

identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis, 

b)  warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek 

kontrolnych, 

c)  szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i sposób ich 

badania; 

2)   wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic 

(tablicy) rejestracyjnych; 

3)   
(161)

 w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, szczegółowe 

czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz 

wzory dokumentów w tych sprawach. 

2. 
(162)

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz 

wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów 

międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także jednostki organizacyjne 

właściwe w tych sprawach. 

2a. 
(163)

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz 

wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także jednostki organizacyjne właściwe 

w tych sprawach. 

[3. 
(164)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem Obrony Narodowej oraz po 

zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, 

Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów 
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Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby 

Celnej, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.] 

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem Obrony Narodowej 

oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 

Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i 

tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, a także jednostki organizacyjne 

właściwe w tych sprawach.> 

4. Prezes Rady Ministrów, uwzględniając wymagania wynikające z obowiązku ochrony 

informacji niejawnych określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu: 

[1)   warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

kontroli skarbowej, wykorzystywanych do prowadzenia czynności operacyjno-

rozpoznawczych;] 

<1) warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony 

narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez 

Służbę Celno-Skarbową, wykorzystywanych do prowadzenia czynności operacyjno-

rozpoznawczych;> 

2)   szczególny tryb i warunki przekazywania blankietów dowodów rejestracyjnych, 

pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do 

rejestracji oraz tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 73 ust. 3a; 

3)   szczególne wymagania w zakresie personalizacji tych blankietów. 

5. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1-3, należy uwzględnić w szczególności: 
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1)   konieczność przeciwdziałania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pochodzących z 

kradzieży; 

2)   prawidłowe zabezpieczenie dokumentów związanych z rejestracją, tablicami 

rejestracyjnymi i innymi oznaczeniami; 

3)   koszty działania administracji publicznej w sprawach rejestracji pojazdów; 

[4)   sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy wykonywaniu zadań 

określonych w przepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

kontroli skarbowej i Służby Celnej.] 

<4) sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2–3, przy wykonywaniu 

zadań określonych w przepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej.> 

 

Art. 80c. 

1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do 

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1)   Policji; 

1a)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

5a)  
(177)

 Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; 

9)   Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

9a)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 
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9b)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym 

prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych jest zobowiązany; 

[10)  organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;] 

<10) organom Krajowej Administracji Skarbowej;> 

10a)  strażom gminnym (miejskim); 

11)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12)  komornikom sądowym; 

13)  administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

14)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

15)  ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

16)  ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

17)  
(178)

 (uchylony); 

17a)  
(179)

 ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi 

ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu; 

18)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. 
(180)

 Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się 

wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8 oraz w ust. 2a. 

2a. 
(181)

 Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela 

lub posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą. 

3a. 
(182)

 Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych 

zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi 

zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

3b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegają następujące dane: 

1)   marka pojazdu; 

2)   seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

3)   dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo lit. d. 
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3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest 

wymagane podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b. 

3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzymać osoba, której 

tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3e. 
(183)

 Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci 

elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem danych o 

właścicielu pojazdu lub o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5, po podaniu danych 

identyfikujących pojazd, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80e ust. 1. 

4. 
(184)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane lub informacje 

zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1-3, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

5. 
(185)

 Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

6. 
(186)

 Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 3e 

oraz 7, na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej 

lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

6a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom 

zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez 

organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

7. 
(187)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których 
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mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane lub informacje uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

7a. 
(188)

 Decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 

2a. 

8. 
(189)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji, kierując się potrzebami ujednolicenia 

wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji 

pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6. 

 

Art. 86. 

[1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży 

Granicznej i Służby Celnej, których dotyczą warunki i tryb rejestracji określone w art. 73 

ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1 oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów 

międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także do pojazdów Państwowej 

Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wyłączeniem wymogu 

posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b.] 

<1. Do pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, których dotyczą warunki i tryb 

rejestracji określone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4 pkt 1, oraz pojazdów 

należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a 
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także do pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, mają zastosowanie przepisy art. 83 

ust. 1, z wyłączeniem wymogu posiadania zezwolenia starosty, o którym mowa w art. 

83 ust. 1 pkt 1 lit. b.> 

2. Badania techniczne pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane: 

1)   
(234)

 przez upoważnione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów prowadzone 

przez służby, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem obcych sił zbrojnych 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   w stacjach kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2. 

3. Upoważnione do przeprowadzania badań technicznych komórki organizacyjne lub stacje 

kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadają uprawnienia stacji kontroli pojazdów 

wyłącznie w odniesieniu do pojazdów służb, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych oraz Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rządu i Szefa Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa 

Służby Wywiadu Wojskowego, uwzględniając specyfikę wynikającą z przeznaczenia 

pojazdów służb, o których mowa w ust. 1, określą, w drodze rozporządzenia: 

1)   jednostki organizacyjne sprawujące nadzór nad komórkami organizacyjnymi i stacjami 

kontroli pojazdów przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów oraz wydające 

upoważnienia do przeprowadzania badań technicznych, wzory dokumentów związanych z 

uzyskaniem upoważnień do wykonywania badań oraz wzór upoważnienia do ich 

przeprowadzania; 

2)   wymagania w stosunku do komórek organizacyjnych i stacji kontroli pojazdów 

upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów; 

3)   wzory dokumentów stosowanych przy badaniach technicznych pojazdów; 

4)   warunki i terminy przeprowadzania badań technicznych pojazdów; 

5)   okoliczności dopuszczające przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, w stacjach 

kontroli pojazdów prowadzących działalność, o której mowa w art. 83 ust. 2, 

nieposiadających upoważnienia do badań technicznych pojazdów służb; 

6)   zasady i warunki współpracy przy wykonywaniu badań technicznych pojazdów innej 

służby niż właściwa dla komórki organizacyjnej przeprowadzającej badanie. 
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Art. 100ah. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Inspekcji Transportu Drogowego; 

3)   Żandarmerii Wojskowej; 

4)   Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

5)   Straży Granicznej; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

7)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

8)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

9)   Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

10)  sądom; 

11)  prokuraturze; 

12)  starostom; 

13)  strażom gminnym (miejskim); 

14)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

[15)  organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o 

których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 553, 788 i 1269);] 

<15) organom Krajowej Administracji Skarbowej;> 

16)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

17)  podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.); 

18)  ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom 

uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i 

uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu 

cyfrowego; 

19)  marszałkowi województwa; 

20)  wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego; 

21)  zakładom ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których 

mowa w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
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Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych; 

22)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

23)  ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

24)  ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

25)  organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 i 1217). 

1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

2a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. 

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
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1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a. 

 

Art. 129. 

 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego 

kontrolowanie należą do zadań Policji. 

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony 

do: 

1)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

2)   
(339)

 sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego 

używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie; 

2a)  żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, o którym 

mowa w art. 71 ust. 5, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby nim 

kierującej; 

2b)  
(340)

 sprawdzania zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub wypisu z tego 

zezwolenia; 

3)   żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do 

której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu 

ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu; 

4)   sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi 

pojazdu znajdującego się na drodze; 

5)   sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i 

czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku; 
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6)   zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających 

uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty kierowcy w 

przypadkach przewidzianych w art. 14 ust. 4 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 

transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 

09.10.1998, str. 1) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 

września 1998 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę nr 

88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i Rady (EWG) 

nr 3821/85 (Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1); 

7)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego 

bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 

8)   uniemożliwienia: 

a)  kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu 

alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, 

b)  korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają 

bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają 

wymagania ochrony środowiska, 

c)  
(341)

 korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem 

członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 

lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, 

d)  kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 

uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; 

9)   używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, 

określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań 

ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego; 

9a)  używania urządzeń rejestrujących; 

10)  usuwania lub przemieszczania pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 

1-3; 
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11)  kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z 

tym przewozem; 

12)  używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do 

wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; 

13)  występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia 

kierującego pojazdem; 

13a)  
(342)

 występowania do starosty z wnioskiem o skierowanie kierowcy lub osoby 

posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na egzamin sprawdzający 

kwalifikacje, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji tej 

osoby; 

14)  
(343)

 pilotowania pojazdów, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych pilotowanych 

zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 3, 4 i 6 nie stosuje się do szefów i cudzoziemskiego personelu 

przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw 

obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów 

dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych 

zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz do innych osób 

korzystających z tych przywilejów i immunitetów. 

4. 
(344)

 Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę 

wojskową kierujących innymi pojazdami, pilotowanie pojazdów, a także kierowanie 

ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych należy do 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. W tym zakresie 

Żandarmerii Wojskowej i wojskowym organom porządkowym przysługują uprawnienia 

policjantów określone w ust. 2. 

[4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży 

Granicznej lub organów celnych, którym przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 

2 pkt 1-5 i 7-12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.] 

<4a. Kontrolę ruchu drogowego mogą przeprowadzać także funkcjonariusze Straży 

Granicznej lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którym przysługują 

uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5 i 7–12 oraz w art. 130a ust. 4 pkt 1.> 

4b. 
(345)

 Dodatkowo funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pojazdu, jeżeli: 
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1)   pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli nie ma możliwości 

zabezpieczenia pojazdu w inny sposób; 

2)   pojazd kierowany jest przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 

uprawniających do kierowania pojazdem lub używania pojazdu, dokumentu 

stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia; 

3)   stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje 

uszkodzenie drogi przez pojazd albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

4)   kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu z 

tego zezwolenia. 

5. 
(346)

 (uchylony). 

Art. 130a. 

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: 

1)   pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu; 

2)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w 

kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

3)   przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w 

przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na 

pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu; 

4)   
(357)

 pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 

przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2; 

5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany 

pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela; 

6)   
(358)

 kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami 

albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez 

przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania 

tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. 

1a. 
(359)

 Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, 

o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2. 
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2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości 

zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy: 

1)   kierowała nim osoba: 

a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 

działającego podobnie do alkoholu, 

b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania 

pojazdu; 

2)   jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie 

drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

2a. 
(360)

 Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia 

pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie 

dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało 

powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i 

stosuje się odpowiednio. 

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji 

ratowniczej. 

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje: 

1)   policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3; 

2)   strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 

3)   osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3. 

5. (utracił moc). 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. 
(361)

 Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na 

wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego 

usunięcie i parkowanie. 

5d. (uchylony). 

5e. (uchylony). 

5f. 
(362)

 Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 

w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta 

realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza 

ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 
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6. 
(363)

 Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego 

powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, 

oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa 

w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o 

których mowa w ust. 6a. 

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c: 

a)  rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł, 

b)  motocykl - za usunięcie - 200 zł; za każdą dobę przechowywania - 22 zł, 

c)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 440 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 33 zł, 

d)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 550 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 45 zł, 

e)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 780 zł; za 

każdą dobę przechowywania - 65 zł, 

f)  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1.150 zł; za każdą 

dobę przechowywania - 120 zł, 

g)  pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1.400 zł; za każdą dobę 

przechowywania - 180 zł. 

6b. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a, obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego. 

6c. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski" maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady 

określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. 

6d. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 6b, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia. 

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu. 
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7. 
(364)

 Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w 

ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji. 

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w 

przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego 

ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. 

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska). 

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 

lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, 

jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu 

w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o 

skutkach nieodebrania pojazdu. 

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed 

upływem 30 dni od dnia powiadomienia. 

[10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest zarejestrowany 

w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się go właściwemu 

miejscowo naczelnikowi urzędu celnego w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z 

przepisami prawa celnego.] 

<10b. Jeżeli pojazd usunięty w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2 nie jest 

zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazuje się 

go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu 

uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.> 

10c. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej. 

10d. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia 

pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo 

że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności. 

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie 

przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu 

było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono 

należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. 

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. 

Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 
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czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. 

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu 

w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo 

starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego 

dnia od dnia upływu tego terminu. 

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub 

zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do 

zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu 

wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie 

tych kosztów wydaje starosta. 

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na 

podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do 

pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h. 

10j. 
(365)

 Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h, wynosi 

30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe za opóźnienie 

nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z 

odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat. 

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat. 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą zagwarantowania ochrony 

prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do 

podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub 

prowadzących strzeżone parkingi; 

2)   tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu; 

3)   (utracił moc). 

Art. 132. 

 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie: 
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1)   stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd: 

a)  zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały 

uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, 

b)  zagraża porządkowi ruchu, 

c)  narusza wymagania ochrony środowiska; 

2)   stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym 

terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo; 

3)   stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu 

powodującym jego nieczytelność; 

4)   uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego 

(pozwolenia czasowego); 

5)   stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego 

nieupoważnioną; 

6)   nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 

dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w 

kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c; 

7)   uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi 

faktycznemu. 

2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje 

kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas 

nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie 

nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 

6. 

3. Zatrzymany dokument, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4, 6 i 7, 

odpowiedni organ Policji przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał, z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

[3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby skarbowej o fakcie 

zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia uzasadnionego 

przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy dotyczy to spełnienia przez 

pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług.] 
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<3a. Odpowiednie organy Policji zawiadomią właściwego dyrektora izby administracji 

skarbowej o fakcie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku powzięcia 

uzasadnionego przypuszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w sytuacji, gdy 

dotyczy to spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.> 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie 

czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań 

technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7 dni. Po 

upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym 

pojazd jest zarejestrowany. 

6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny 

uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133. 

 

Art. 140aa. 

1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym 

mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia 

nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej. 

[2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na 

miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży 

Granicznej, Służby Celnej lub zarządca drogi.] 

<2. Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej wydaje właściwy ze względu na 

miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, 

Straży Granicznej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub zarządca drogi.> 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na: 

1)   podmiot wykonujący przejazd; 

2)   podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w 

szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, 

jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na 

powstanie naruszenia określonego w ust. 1. 
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4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie 

umarza się, jeżeli: 

1)   okoliczności sprawy i dowody wskazują, że podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1: 

a)  dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem, 

b)  nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub 

2)   rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej 

wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, a 

przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków 

sypkich oraz drewna. 

5. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 

1, wobec podmiotu wykonującego przejazd oraz inne czynności związane z przejazdem 

drogowym pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W przypadku stwierdzenia przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 

należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub niezgodnie z 

warunkami określonymi dla tego zezwolenia organ kontroli, o którym mowa w ust. 2, 

powiadamia właściwy terytorialnie ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli 

organ Żandarmerii Wojskowej. 

7. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 6, występuje do dowódcy jednostki 

wojskowej organizującej przejazd drogowy lub do jego przełożonego z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 

października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474). 

 

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; 
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[2)  
(364)

 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.] 

<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 naczelnika urzędu celno-skarbowego – na 

wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego określony 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. 

 

Art. 140ae. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 140aa ust. 1, są przekazywane odpowiednio do 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Środki z tytułu kar gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni 

roboczych po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu 

Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych 
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obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia 

pojazdów. 

[3. Urzędy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję od 

pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.] 

<3. Urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego 

otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej 

kary.> 

4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa. 

[5. Od kar pieniężnych urzędy celne i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego 

odliczają prowizję, a pozostałą część kary, w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 

10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1.] 

<5. Od kar pieniężnych urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu 

drogowego odliczają prowizję, a pozostałą część kary, w terminie 4 dni po upływie 

każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów 

wymienionych w ust. 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924, 

z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157) 

 

Art. 39a. 

1. Korzyści majątkowe przekazane partii politycznej lub Funduszowi Wyborczemu z 

naruszeniem przepisów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25, art. 36 ust. 1 i 3 lub art. 36a podlegają 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

1a. Korzyścią majątkową, która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa jest również 

wartość dokonanej czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań partii 

politycznej przez inną osobę aniżeli wymieniona w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 lub 

dokonanej z naruszeniem zasad, o których mowa w art. 25 ust. 4 lub art. 25a. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych partii politycznej lub 

Funduszowi Wyborczemu z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, których partia nie 

przyjęła lub zwróciła darczyńcy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty dokonania 

darowizny. 
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3. Jeżeli korzyść majątkowa została przyjęta, zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej 

równowartość. Przyjęcie korzyści majątkowej z naruszeniem przepisów ustawy stwierdza 

Państwowa Komisja Wyborcza w postanowieniu w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich 

uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

4. Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą 

postanowienia, o którym mowa w ust. 3, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści 

majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny z prawem na konto urzędu skarbowego, 

właściwego dla jej siedziby. Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa partia 

polityczna przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej. 

5. W przypadku odmowy dobrowolnego wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu 

Państwa, w terminie określonym w ust. 4, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, występuje do Sądu 

Okręgowego w Warszawie o orzeczenie przepadku korzyści majątkowej. 

6. Do postępowania w sprawie przepadku korzyści majątkowej stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 

[7. W postępowaniu sądowym w sprawach przepadku korzyści majątkowych oraz w 

postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tych spraw, Skarb Państwa reprezentuje organ 

skarbowy, właściwy miejscowo dla siedziby partii politycznej.] 

<7. W postępowaniu sądowym w sprawach przepadku korzyści majątkowych oraz w 

postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tych spraw, Skarb Państwa reprezentuje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla siedziby partii politycznej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 

2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266)  

Art. 4. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

2)   "humanitarnym traktowaniu zwierząt" - rozumie się przez to traktowanie uwzględniające 

potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę; 
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3)   "konieczności bezzwłocznego uśmiercenia" - rozumie się przez to obiektywny stan rzeczy 

stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że 

zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem 

człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia; 

4)   "menażerii objazdowej" - rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność 

w zakresie organizowania obwoźnych wystaw zwierząt; 

5)   (uchylony); 

6)   "ogłuszaniu zwierzęcia" - rozumie się przez to metodę profesjonalnego całkowitego 

wyłączenia świadomości zwierzęcia, trwającego aż do jego śmierci; 

7)   "okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierząt" - rozumie się przez to działania lub 

zaniechania człowieka prowadzące w sposób oczywisty do zmian patologicznych w 

organizmie zwierzęcia (somatycznych lub psychicznych), zwłaszcza w postaci skutków 

znoszenia dotkliwego bólu, przymuszania do określonego zachowania się (uległości) 

głodem, pragnieniem, działaniem prądu elektrycznego (z wyjątkiem używania pastuchów 

elektrycznych, treserów oraz urządzeń elektrycznych służących do przepędu zwierząt) 

bądź innymi zabiegami tego rodzaju, w szczególności karmienie i pojenie zwierząt 

przemocą; 

8)   "okrutnym traktowaniu" - rozumie się przez to wymienione w ustawie przypadki znęcania 

się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do 

skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się; 

9)   "pielęgnacji" - rozumie się przez to wszystkie aspekty relacji pomiędzy człowiekiem a 

zwierzęciem, w szczególności uruchamiane przez człowieka zasoby materialne i 

niematerialne, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym 

najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka; 

10)  "przeciążaniu zwierząt" - rozumie się przez to zmuszanie do nadmiernego wysiłku 

energetycznego, nieodpowiadającego możliwościom kondycyjnym zwierzęcia ze względu 

na jego stan fizyczny i zdrowotny; 

11)  "rażącym zaniedbaniu" - rozumie się przez to drastyczne odstępstwo od określonych w 

ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania 

zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym 

pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie; 

12)  "szczególnym okrucieństwie" - rozumie się przez to przedsiębranie przez sprawcę działań 

charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób 
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wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i 

czasu ich trwania; 

13)  "ubojni" - rozumie się przez to każdy zakład pozostający pod państwową kontrolą 

sanitarną i weterynaryjną, przeznaczony do wykonywania uboju zwierząt; 

14)  "uwięzi" - rozumie się przez to wszelkie urządzenia mechaniczne krępujące swobodę 

ruchów zwierzęcia, w zakresie możliwości przemieszczania się ponad ustalony zakres, jak 

też niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia w sposób zamierzony przez 

człowieka; 

15)  "właściwych warunkach bytowania" - rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu 

możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku; 

16)  "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

17)  "zwierzętach domowych" - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 

człowieka w charakterze jego towarzysza; 

18)  "zwierzętach gospodarskich" - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

19)  
(4)

 zwierzętach laboratoryjnych" - rozumie się przez to zwierzęta laboratoryjne w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych; 

[20)  "zwierzętach wykorzystywanych do celów specjalnych" - rozumie się przez to zwierzęta, 

których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych 

przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, służb kontroli celnej, 

ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników 

osób ociemniałych;] 

<20) „zwierzętach wykorzystywanych do celów specjalnych” – rozumie się przez to 

zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie 

odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i 

innych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 
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Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia 

i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych;> 

21)  "zwierzętach wolno żyjących (dzikich)" - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione 

żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony); 

24)  "kurczętach brojlerach" - rozumie się przez to ptaki z gatunku Gallus gallus 

utrzymywane w celu pozyskania mięsa; 

25)  "schronisku dla zwierząt" - rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad 

zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. 

poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228, z 2015 r. poz. 1635 oraz z 2016 r. poz. 

1202) 

Art. 2. 

Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: 

1)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska kierownicze: 

a)  dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych 

i centralnych organów państwowych, 

b)  dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki 

równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu 

rejonowego i jego zastępcy
(1)

 oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych 

organów rządowej administracji ogólnej, 

c)  kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej 

administracji specjalnej; 
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2)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami 

wymienionymi w pkt 1; 

2a)  innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

<2b) innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;> 

3)   dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby 

Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne; 

3a)  
(2)

 radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

3b)  Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

4)   pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

5)   pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: 

przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium; 

6)   wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

6a)  członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków 

organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające 

decyzje administracyjne w imieniu starosty; 

6b)  
(3)

 członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby 

zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz 

inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa; 

7)   pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarządu oraz skarbnika; 

8)   pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora 

przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego; 
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9)   
(4)

 osoby pełniące w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których 

udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 

funkcje: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu; 

10)  pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska 

równorzędne; 

11)  inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi. 

 

Art. 10. 

 1. [Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym.] <Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 

1-2a, 3-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym.> 

  Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje 

o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno 

również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia 

funkcji w spółkach lub spółdzielniach, o których mowa w art. 4. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. 
(9)

 Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 
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4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi 

generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje 

analizy zawartych w oświadczeniu danych. 

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor 

Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz 

Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

który dokonuje analizy zawartych w nim danych. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają: 

1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

2)   (uchylony); 

3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego - Ministrowi Finansów
(10)

; 

4)   prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Ministrowi Skarbu Państwa
(11)

. 

7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122). 
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U S T A W A   z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904) 

 

[Art. 22a. 

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych jest obowiązany: 

1)   przedstawić informację o dotychczasowej działalności, w tym dokumenty finansowe za 

ostatnie 3 lata oraz za rok, w którym ubiega się on o wykonywanie działalności w zakresie 

kontroli bezpieczeństwa; 

2)   prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia co najmniej 

przez okres 5 lat; 

3)   przedstawić informację o liczbie zatrudnionych kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; 

4)   przedstawić informację o liczbie zatrudnionych pracowników spełniających wymagania 

określone w przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dla osób wykonujących 

zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 

5)   przedstawić informację o planowanych szkoleniach osób, które będą wykonywać zadania 

w zakresie kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, oraz przewidywanym terminie ich 

zakończenia; 

6)   przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia kontroli 

bezpieczeństwa w ruchu lotniczym co najmniej przez 10% liczby pracowników 

niezbędnych dla prawidłowego wykonywania tej kontroli; 

7)   wskazać deklarowany termin, w którym zostaną zatrudnieni pracownicy spełniający 

wymagania dotyczące osób dokonujących kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w 

liczbie niezbędnej do wykonywania zadań; 

8)   przedstawić zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego 

o niezaleganiu z należnościami z tytułu zobowiązań publicznoprawnych; 

9)   przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, o posiadaniu środków finansowych albo zdolności kredytowej w 

wysokości niezbędnej do realizacji zadań w zakresie kosztów przygotowania pracowników 

do realizacji zadań; 



- 232 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

10)  przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, że nie toczy się postępowanie w sprawie o cofnięcie koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 

11)  udokumentować możliwość spełnienia warunków organizacyjnych niezbędnych dla 

zapewnienia prawidłowego, niezakłóconego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w 

ruchu lotniczym w zakresie liczby pracowników ochrony posiadających odpowiednie 

poświadczenia bezpieczeństwa oraz kwalifikacje, którzy mają wykonywać te zadania; 

12)  przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, o zdolności do samodzielnego wykonywania kontroli 

bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 

13)  zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w 

portach lotniczych. 

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 

1 pkt 13, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, z 

uwzględnieniem specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

lotnictwa cywilnego w portach lotniczych. 

Art. 22b. 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 

w portach lotniczych jest obowiązany wykonywać tę działalność samodzielnie, bez 

możliwości powierzania wykonywania czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w 

portach lotniczych innym podmiotom.] 

 

[Art. 23a. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może upoważnić Komendanta Głównego Straży 

Granicznej do kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

dotyczących prawidłowości dokonywania kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w 

portach lotniczych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej może 

powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom oddziałów Straży Granicznej.] 
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[Art. 23b. 

1. Organ koncesyjny do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej wykonywanej 

przez przedsiębiorcę w zakresie usług ochrony osób i mienia może powołać na czas 

trwania kontroli zespół kontrolny, w skład którego mogą wejść przedstawiciele ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta 

Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego. 

2. Na wniosek organu koncesyjnego Minister Obrony Narodowej, Komendant Główny Policji, 

Komendant Główny Straży Granicznej lub Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego delegują 

do prac w zespole kontrolnym funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników podległych lub 

nadzorowanych jednostek organizacyjnych. 

3. Organ koncesyjny, powołując zespół kontrolny, wyznacza jego kierownika, który kieruje 

przebiegiem czynności kontrolnych oraz sporządza protokół pokontrolny. 

4. Czynności kontrolne są wykonywane na podstawie upoważnienia wydanego przez organ 

koncesyjny i legitymacji służbowej.] 

<Art. 23b. 

1. Organ koncesyjny do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej 

wykonywanej przez przedsiębiorcę w zakresie usług ochrony osób i mienia może 

powołać na czas trwania kontroli zespół kontrolny, w skład którego mogą wejść 

przedstawiciele ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony 

Narodowej, Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Głównego Straży 

Granicznej. 

2. Na wniosek organu koncesyjnego Minister Obrony Narodowej, Komendant Główny 

Policji lub Komendant Główny Straży Granicznej delegują do prac w zespole 

kontrolnym funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników podległych lub 

nadzorowanych jednostek organizacyjnych.> 

 

Art. 43. 

 1. [Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych, z zastrzeżeniem art. 44 i 44a, w zakresie:] 

 <Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych, z zastrzeżeniem art. 44, w zakresie:> 

1)   zasad i sposobów realizacji zadań ochrony osób i mienia; 



- 234 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   sposobów użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego 

lub broni palnej; 

3)   posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1)   kontroli organizacji i zasad działania, uzbrojenia, wyposażenia oraz współpracy z innymi 

formacjami i służbami; 

2)   kontroli zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony; 

3)   wstępie na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona 

ochrona, oraz żądaniu wyjaśnień i udostępniania bądź wglądu w dokumentację ochronną; 

4)   wstępie na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony 

osób i mienia, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona lub powinna być 

prowadzona działalność; 

5)   wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji 

ochronnej do przepisów prawa. 

3. Naruszenia przepisów prawa i nieprawidłowości stwierdzone w ramach sprawowanego 

nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w zaleceniu, usuwa: 

1)   kierownik jednostki, w skład której wchodzą obszary, obiekty i urządzenia podlegające 

obowiązkowej ochronie; 

2)   osoba działająca w imieniu lub interesie przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, posiadającego 

pozwolenie na broń na okaziciela; 

3)   kierownik jednostki, w której utworzono wewnętrzną służbę ochrony. 

 

[Art. 44a. 

 1. Komendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w art. 43 oraz w 

przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, sprawuje nadzór nad 

specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania zadań 

związanych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną w portach lotniczych. Przepis art. 

46 stosuje się odpowiednio. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej może 

powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom oddziałów Straży Granicznej.] 
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[Art. 45. 

Przepisy art. 43, 44 i 44a nie naruszają uprawnień właściwych ministrów, kierowników 

urzędów centralnych w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad działalnością 

wewnętrznych służb ochrony oraz pracowników przedsiębiorców świadczących usługi 

ochrony osób i mienia w podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych 

jednostkach organizacyjnych.] 

<Art. 45. 

Przepisy art. 43 i art. 44 nie naruszają uprawnień właściwych ministrów, kierowników 

urzędów centralnych w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad działalnością 

wewnętrznych służb ochrony oraz pracowników przedsiębiorców świadczących usługi 

ochrony osób i mienia w podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych 

jednostkach organizacyjnych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) 

 

Art. 33. 

 1. Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, zwany dalej "funduszem rehabilitacji". 

2. Fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności: 

1)   ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b; 

2)   
(88)

 z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, z tym że za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty 

wynagrodzeń; 

3)   z wpływów z zapisów i darowizn; 

4)   z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji; 

5)   ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków 

funduszu, w części niezamortyzowanej. 

3. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do: 

1)   prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji; 

2)   prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu; 
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2a)  wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego środków tego 

funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3a; 

3)   przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano; 

4)   przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne 

programy rehabilitacji; 

5)   przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną 

dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych 

pracowników tego zakładu. 

3a. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego 

środków tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty 

osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze 

środków tego funduszu. 

3b. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób, z zastrzeżeniem ust. 

4. 

4. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, 

społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje 

rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym 

regulaminem wykorzystania tych środków. 

4a. W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, 

pracodawca jest obowiązany do dokonania: 

1)   zwrotu 100% kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz 

2)   wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą 

przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 3. 

4a
1
. Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje 

się nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu 

rehabilitacji lub nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu, z tym że 

kwota wpłaty, o której mowa w ust. 4a pkt 2, jest równa 30% kwoty środków funduszu 

rehabilitacji ustalonej na podstawie ust. 1-3. 
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4a
2
. 

(89)
 Na równi z niezgodnym z ust. 4 przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji 

traktuje się nieprzekazanie środków na ten fundusz. Przepis ust. 4a stosuje się 

odpowiednio. 

4b. Wpłata, o której mowa w ust. 4a pkt 2, nie obciąża funduszu rehabilitacji. 

4c. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze 

zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, które nie zostały 

wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do 

Funduszu. 

5. Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej mogą gromadzić do 10% środków 

funduszu rehabilitacji na realizację wspólnych zadań zgodnych z ustawą. 

[6. Kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwe 

terenowo urzędy skarbowe.] 

<6. Kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1–4a wykonywana jest przez 

właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również 

wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.> 

7. W razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu 

pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty 

statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie 

wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b. 

7a. Wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze 

środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych 

w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy 

dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, 

wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została 

pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek 

amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7. 

7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia 

ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 
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25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego 

funduszu. 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu następuje w związku z 

przejęciem zakładu przez inny zakład pracy chronionej lub w wyniku połączenia z takim 

zakładem, a niewykorzystane środki funduszu podlegają przekazaniu w terminie do 3 

miesięcy na fundusz rehabilitacji zakładu przejmującego zakład likwidowany. 

8a. W przypadkach określonych w art. 30 w ust. 2a stosuje się ust. 8, z tym że środki 

funduszu rehabilitacji podlegają: 

1)   podziałowi pomiędzy pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 1a, oraz 

pracodawcę dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej, który 

pozostał dysponentem tego funduszu - proporcjonalnie do procentowego udziału stanu 

zatrudnienia przejętych pracowników niepełnosprawnych zakładu pracy chronionej w 

stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcy dotychczas legitymującego się 

statusem zakładu pracy chronionej - ustalonego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 

pracy, według stanu na dzień podziału lub zbycia zakładu pracy chronionej lub jego części 

oraz 

2)   przekazaniu do Funduszu tytułem wpłaty, o której mowa w art. 33 ust. 7, w kwocie 

stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą środków funduszu rehabilitacji pracodawcy 

dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej według stanu na dzień 

podziału lub zbycia części lub całości zakładu pracy chronionej a sumą kwot przypadającą 

poszczególnym pracodawcom na podstawie pkt 1 

- w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania podziału lub zbycia zakładu pracy chronionej lub 

jego części. 

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakładowego funduszu aktywności jest 

pracodawca. 

10. Prowadzący zakład pracy chronionej może udzielać, ze środków funduszu rehabilitacji, 

pomocy niepracującym osobom niepełnosprawnym byłym pracownikom tego zakładu, na 

cele związane z rehabilitacją leczniczą i społeczną. 

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   rodzaje wydatków ze środków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de 

minimis, 

2)   warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji, 

3)   zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej, 

4)   tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków, 

5)   warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres 

działania komisji rehabilitacyjnej tworzącej te programy 

- mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków tego funduszu. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615) 

 

Art. 49. 

1. Do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu są obowiązani: 

1)   członkowie władz statutowych towarzystwa; 

2)   osoby pozostające z towarzystwem w stosunku pracy; 

3)   osoby pozostające z towarzystwem lub funduszem w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze; 

4)   pracownicy podmiotów pozostających z towarzystwem lub funduszem w stosunku, o 

którym mowa w pkt 3. 

2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obejmuje informacje związane z lokatami 

funduszu, rejestrem członków funduszu, rozporządzeniami członków funduszu na 

wypadek śmierci oraz oświadczeniami, o których mowa w art. 83, których ujawnienie 

mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników obrotu na rynku 

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

[3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą 

zawodową prokuratorowi, w związku z powzięciem podejrzenia o popełnienie 

przestępstwa, Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej oraz dyrektorowi urzędu 

kontroli skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, albo 

na żądanie prokuratora lub sądu, albo innych właściwych organów państwowych, w 
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związku z toczącymi się postępowaniami w sprawach dotyczących działalności funduszu, 

towarzystwa lub depozytariusza, w tym także na żądanie organu nadzoru, w związku ze 

sprawowaniem przez niego nadzoru nad działalnością funduszy.] 

<3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej 

tajemnicą zawodową prokuratorowi, w związku z powzięciem podejrzenia o 

popełnienie przestępstwa, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w zakresie i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, albo na żądanie prokuratora lub sądu, albo innych 

właściwych organów państwowych, w związku z toczącymi się postępowaniami w 

sprawach dotyczących działalności funduszu, towarzystwa lub depozytariusza, w 

tym także na żądanie organu nadzoru, w związku ze sprawowaniem przez niego 

nadzoru nad działalnością funduszy.> 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku udostępnienia informacji objętej 

tajemnicą zawodową administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz centralnemu 

biuru łącznikowemu, o którym 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 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie danych zawartych w 

umowach, o których mowa w art. 88a, oraz w deklaracjach, o których mowa w art. 18 ust. 

1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z późn. zm.) 

Art. 3. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, 

powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz 

regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i 

inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; 

2)   przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, 

postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu 
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podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych 

umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; 

3)   podatkach - rozumie się przez to również: 

a)  zaliczki na podatki, 

b)  raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, 

c)  opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe; 

4)   księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę 

przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów 

podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub 

inkasenci; 

5)   
(3)

 deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz 

informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa 

podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; 

6)   ulgach podatkowych - rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa 

podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie 

powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element 

konstrukcji tego podatku; 

7)   zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku 

naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy 

zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; 

8)   niepodatkowych należnościach budżetowych - rozumie się przez to niebędące podatkami i 

opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych; 

9)   działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie 

wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym 

imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej 

działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do 

przedsiębiorców; 
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10)  cenie transakcyjnej - rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego 

dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób 

prawnych oraz podatku od towarów i usług; 

11)  
(4)

 podmiocie krajowym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu art. 

25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) z innym 

podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

12)  
(5)

 podmiocie zagranicznym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub 

siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu 

art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 

11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z innym 

podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  dokumencie elektronicznym - rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 

[14)  portalu podatkowym - rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji 

podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i 

inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do 

wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

15)  
(6)

 podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo - rozumie się przez to dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożonych w jednostkach 

organizacyjnych administracji podatkowej w postaci innej niż elektroniczna, który został 

wprowadzony do systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych w sposób zapewniający niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych 

danych.] 
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<14) portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny 

administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, 

płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, 

w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism 

organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo – rozumie się przez to dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożonych w 

jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej w postaci innej niż 

elektroniczna, który został wprowadzony do systemu teleinformatycznego Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej w sposób zapewniający niezaprzeczalność i 

integralność odwzorowanych danych.> 

 

Art. 3a. 

§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

[§ 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego 

administracji podatkowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu 

elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.] 

<§ 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego 

administracji skarbowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu 

elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.> 

§ 3. (uchylony) 

Art. 13. 

§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 

[1)   naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent 

miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji;] 

<1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz 

(prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej 

instancji;> 

<1a) naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, o 

których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …);> 
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[2)   dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako: 

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

urzędu celnego, 

b)  organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, 

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

<2) dyrektor izby administracji skarbowej – jako: 

a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, z zastrzeżeniem pkt 1a, 

b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, 

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

3)   samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, 

burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. 

[§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym - jako: 

1)   organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia 

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

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

3)   organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych; 

4)   organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego; 

4a)  
(10)

 organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; 

5)   organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

6)   
(11)

 organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających; 

7)   
(12)

 organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 119g § 1.] 

<§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym – jako: 

1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia 

postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z 

urzędu; 

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

3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych; 

4) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; 
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5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach 

bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających; 

7) organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 119g § 1.> 

<§ 2a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym – jako 

organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa 

podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1 i w art. 14e § 1a. 

§ 2b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym – 

jako organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o 

których mowa w art. 14a § 1. 

§ 2c. W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu 

skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji 

skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy skarbowemu, 

wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie.> 

§ 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze. 

 

Art. 14. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w sprawach 

podatkowych. 

§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-

sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych 

składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnych.] 

<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach 

podatkowych. 

§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-

sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych 

składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-

skarbowych.> 

§ 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. 
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§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu 

podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich 

następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1182 i 1662). 

Art. 14a. 

[§ 1. 
(13)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego 

stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli 

skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy 

uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być 

organ administracji publicznej.] 

<§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego 

stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, dokonując w 

szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu 

orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może 

być organ administracji publicznej.> 

§ 1a. 
(14)

 Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: 

1)   opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa 

podatkowego; 

2)   wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa 

podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. 

§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności 

wydania interpretacji ogólnej, w szczególności: 

1)   przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego 

wymagających wydania interpretacji ogólnej; 

[2)   wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych 

decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy 

podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub 

zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.] 

<2) wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych 

decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez 
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organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach 

przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych.> 

[§ 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których 

mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne 

organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione 

odwołanie lub zażalenie.] 

<§ 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o 

których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola 

podatkowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie 

zostało wniesione odwołanie lub zażalenie.> 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie 

interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli: 

1)   nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych 

wymogów określonych przepisami prawa, lub 

2)   przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan 

prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. 

§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia 

wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych 

identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 

interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. 

Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych 

identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 

interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. 

[§ 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy 

podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przekazują niezwłocznie akta dotyczące 

wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz 

interpretacji indywidualnych.] 

<§ 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy 

podatkowe przekazują niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wniosku o 

wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji 

indywidualnych.> 
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§ 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot 

opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej. 

§ 9. 
(15)

 W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 

14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, 

art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, art. 170 i art. 171 oraz 

przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. 

[§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi 

wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do 

wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz 

wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość 

rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów.] 

<§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi 

wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o 

których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7.> 

§ 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie 

sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie 

interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w 

§ 2, oraz sposób uiszczenia opłaty. 

Art. 14b. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, 

wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 

(interpretację indywidualną).] 

<§ 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, 

w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego 

(interpretację indywidualną).> 

§ 2. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub 

zdarzeń przyszłych. 

[§ 2a. 
(16)

 Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa 

podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych 

oraz organów kontroli skarbowej.] 
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<§ 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa 

podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów 

podatkowych.> 

§ 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do 

wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego 

oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu 

faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 

[§ 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte 

wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego 

się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu 

kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej 

istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W 

razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje 

skutków prawnych. 

§ 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, 

które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania 

podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej 

albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub 

postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.] 

<§ 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu 

faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są 

przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, 

kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co 

do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia 

fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków 

prawnych. 

§ 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu 

faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem 

toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w 

decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.> 
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§ 5a. 
(17)

 Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają 

zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie 

prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub 

zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z 

jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w 

postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej 

publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie. 

§ 5b. 
(18)

 Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu 

faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, 

że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić 

nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846). 

[§ 5c. 
(19)

 Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b.] 

<§ 5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b.> 

[§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości 

wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w 

drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji 

indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie 

właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. 

§ 6a. 
(20)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając konieczność 

zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych oraz w celu 

usprawnienia postępowania w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych i ich 

zmiany, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do: 

1)   zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa, 

2)   stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3, 

3)   uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których mowa w § 

5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4, 

4)   wydawania postanowień, o których mowa w § 5a, oraz ich zmiany na podstawie art. 14e § 

1 pkt 5, 

5)   uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 6 
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- w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i 

miejscową upoważnionych organów.] 

§ 7. 
(21)

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

wzór wniosku, o którym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę 

oraz dane wskazane w § 2-5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, 

mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz 

zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców. 

 

<Art. 14da. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną 

interpretację ogólną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności 

orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej;> 

Art. 14e. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu: 

1)   zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej 

nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału 

Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 

2)   uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania 

interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy 

wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej; 

3)   stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z 

interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym; 

4)   uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym mowa w art. 

14b § 5a; 

5)   zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany interpretacji 

ogólnej wskazanej w tym postanowieniu; 

6)   uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku 

stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu 

przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i przekazać wniosek o 

wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia.] 

<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu: 
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1) zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, 

uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 

2) uchylić wydaną interpretację indywidulaną i umorzyć postepowanie w sprawie 

wydania interpretacji indywidulanej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki 

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.> 

<§1a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu: 

1) zmienić interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa; 

2) stwierdzić wygaśniecie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z 

interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym; 

3) uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym mowa 

w art. 14b § 5a; 

4) zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany 

interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu; 

5) uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we 

wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu 

będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i 

rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną.> 

§ 2. Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku 

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została 

zmieniona interpretacja. 

§ 3. Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub 

uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, następuje w formie 

postanowienia, na które służy zażalenie. 

§ 4. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o których mowa w § 3, doręcza 

się podmiotowi, któremu w danej sprawie zostały wydane interpretacja indywidualna lub 

postanowienie, albo jego następcy prawnemu. 

§ 5. Stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, w postanowieniu wskazuje się 

oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. 

Art. 14i. 

 § 1. Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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[§ 2. 
(31)

 Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 

14e § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom 

podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji 

oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej.] 

<§ 2. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 

14e § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane 

organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących 

przedmiotem interpretacji.> 

§ 3. 
(32)

 Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz 

inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 4. 
(33)

 W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informację o 

zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. 

§ 5. 
(34)

 W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informacje o 

nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub 

rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie 

mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia. 

 

Art. 14n. 

§ 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem 

spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym 

działalności tej spółki; 

1a)  
(42)

 zastosowania się przez podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób prawnych do interpretacji indywidualnej wydanej przed 

powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej utworzenie tej grupy, w zakresie 

działalności tej podatkowej grupy kapitałowej; 

2)   zastosowania się przez oddział lub przedstawicielstwo do interpretacji indywidualnej 

dotyczącej działalności tego oddziału lub przedstawicielstwa wydanej przed powstaniem 

tego oddziału lub przedstawicielstwa na wniosek tworzącego je przedsiębiorcy. 
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§ 2. 
(43)

 W przypadkach, o których mowa w § 1, zmianę, uchylenie lub stwierdzenie 

wygaśnięcia interpretacji indywidualnej albo zmianę lub uchylenie postanowienia, o 

którym mowa w art. 14b § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie 

kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, 

oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie 

interpretacji indywidualnej. 

§ 3. 
(44)

 Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku: 

[1)   uchylenia interpretacji indywidualnej - na podstawie art. 14e § 1 pkt 4;] 

<1) uchylenia interpretacji indywidualnej – na podstawie art. 14e §1a pkt 3;> 

2)   zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a. 

 

Art. 18c. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w celu usprawnienia i 

przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w pierwszej instancji, 

wyznaczyć, w drodze postanowienia, odpowiednio naczelnika urzędu skarbowego, 

naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby skarbowej albo dyrektora izby celnej jako 

właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach dotyczących 

podatników pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych organów, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub konieczność 

zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej może, w celu usprawnienia i 

przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, wyznaczyć, w drodze 

postanowienia, odpowiednio nadzorowanego naczelnika urzędu skarbowego lub 

naczelnika urzędu celnego jako właściwego do przeprowadzenia tych kontroli lub 

postępowań w sprawach dotyczących podatników pozostających w zakresie właściwości 

miejscowej różnych nadzorowanych naczelników, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa skarbowego lub konieczność zabezpieczenia dowodów jego 

popełnienia.] 

<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w celu usprawnienia i 

przyspieszenia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w pierwszej 

instancji, wyznaczyć, w drodze postanowienia, odpowiednio naczelnika urzędu 

skarbowego albo dyrektora izby administracji skarbowej jako właściwego do 

przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach dotyczących podatników 
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pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych organów, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub konieczność 

zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Dyrektor izby administracji skarbowej może, w celu usprawnienia i przyspieszenia 

kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, wyznaczyć, w drodze 

postanowienia, nadzorowanego naczelnika urzędu skarbowego jako właściwego do 

przeprowadzenia tych kontroli lub postępowań w sprawach dotyczących podatników 

pozostających w zakresie właściwości miejscowej różnych nadzorowanych 

naczelników, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 

skarbowego lub konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.> 

§ 3. Wyznaczonym organem podatkowym może być wyłącznie organ właściwy przynajmniej 

dla jednego z podatników. 

§ 4. W razie wyznaczenia organu po wszczęciu kontroli podatkowej lub postępowania 

podatkowego wyznaczony organ podatkowy przejmuje kontrolę lub postępowanie do 

dalszego prowadzenia. Czynności podjęte w toku kontroli podatkowej oraz we wszczętym 

postępowaniu podatkowym pozostają w mocy. 

§ 5. Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego określa podatnika, dla 

którego został wyznaczony organ podatkowy, oraz zakres spraw tego podatnika objętych 

właściwością wyznaczonego organu podatkowego. 

[§ 6. Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego doręcza się podatnikowi, 

dla którego został wyznaczony organ podatkowy, wyznaczonemu organowi podatkowemu 

oraz organom podatkowym właściwym uprzednio, a w przypadku, o którym mowa w § 1, 

także dyrektorom izb skarbowych lub dyrektorom izb celnych.] 

<§ 6. Postanowienie w sprawie wyznaczenia organu podatkowego doręcza się 

podatnikowi, dla którego został wyznaczony organ podatkowy, wyznaczonemu 

organowi podatkowemu oraz organom podatkowym właściwym uprzednio, a w 

przypadku, o którym mowa w § 1, także dyrektorom izb administracji skarbowej.> 

 

Art. 18d. 

[§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji przekazuje, w drodze postanowienia, do dalszego 

prowadzenia przez organ kontroli skarbowej, po wyrażeniu uprzednio zgody przez ten 

organ, prowadzone postępowanie podatkowe, jeżeli informacje otrzymane przez organ 
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podatkowy z banku lub innej instytucji finansowej, o których mowa w art. 182, nie 

pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy.] 

<§ 1. Organ podatkowy pierwszej instancji przekazuje, w drodze postanowienia, do 

dalszego prowadzenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, po wyrażeniu 

uprzednio zgody przez ten organ, prowadzone postępowanie podatkowe, jeżeli 

informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej instytucji 

finansowej, o których mowa w art. 182, nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych 

okoliczności faktycznych sprawy.> 

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać w szczególności: 

1)   wskazanie postępowania podatkowego, którego przejęcie dotyczy; 

2)   uzasadnienie, że informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej 

instytucji finansowej nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych 

sprawy; 

[3)   wskazanie organu kontroli skarbowej właściwego na dzień wszczęcia przejmowanego 

postępowania podatkowego.] 

<3) wskazanie naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego na dzień wszczęcia 

przejmowanego postępowania podatkowego.> 

§ 3. Czynności podjęte we wszczętym postępowaniu podatkowym pozostają w mocy. 

[§ 4. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się stronie, właściwemu organowi kontroli 

skarbowej oraz dyrektorowi izby skarbowej nadzorującemu naczelnika urzędu 

skarbowego lub dyrektorowi izby celnej nadzorującemu naczelnika urzędu celnego.] 

<§ 4. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się stronie, właściwemu naczelnikowi 

urzędu celno-skarbowego oraz dyrektorowi izby administracji skarbowej 

nadzorującemu naczelnika urzędu skarbowego.> 

 

Art. 19. 

§ 1. Spory o właściwość rozstrzyga: 

[1)   między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości 

miejscowej tego samego dyrektora izby skarbowej - dyrektor tej izby skarbowej; 

2)   między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości 

miejscowych różnych dyrektorów izb skarbowych - minister właściwy do spraw finansów 

publicznych; 
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3)   między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miejscowej 

tego samego dyrektora izby celnej - dyrektor tej izby celnej; 

4)   między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miejscowej 

różnych dyrektorów izb celnych - minister właściwy do spraw finansów publicznych;] 

<1) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości 

miejscowej tego samego dyrektora izby administracji skarbowej – dyrektor tej izby 

administracji skarbowej; 

2) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości 

miejscowych różnych dyrektorów izb administracji skarbowej – Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej; 

3) między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze 

właściwości miejscowej tego samego dyrektora izby administracji skarbowej – 

dyrektor tej izby administracji skarbowej; 

4) między naczelnikami urzędów celno-skarbowych działających na obszarze 

właściwości miejscowej różnych dyrektorów izb administracji skarbowej – Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej;> 

<4a) między naczelnikami urzędów skarbowych a naczelnikami urzędów celno-

skarbowych – Szef Krajowej Administracji Skarbowej;> 

[5)   między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem 

województwa a naczelnikiem urzędu skarbowego lub naczelnikiem urzędu celnego - sąd 

administracyjny;] 

<5) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem 

województwa a naczelnikiem urzędu skarbowego lub naczelnikiem urzędu celno-

skarbowego – sąd administracyjny;> 

6)   między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspólne dla nich 

samorządowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium - sąd 

administracyjny; 

7)   między marszałkami województw - sąd administracyjny; 

[8)   w pozostałych przypadkach - minister właściwy do spraw finansów publicznych.] 

<8) w pozostałych przypadkach – Szef Krajowej Administracji Skarbowej.> 

§ 2. Spór o właściwość rozstrzyga się, w drodze postanowienia, na wniosek organu będącego 

stroną sporu. 
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[§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wniosek o rozstrzygnięcie sporu wnosi 

odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego za 

pośrednictwem odpowiednio właściwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby 

celnej.] 

<§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wniosek o rozstrzygnięcie sporu 

wnosi odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-

skarbowego za pośrednictwem właściwego dyrektora izby administracji skarbowej.> 

 

Art. 20a. 

§ 1. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych] <Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej>, zwany w niniejszym dziale "organem właściwym w sprawie porozumienia", 

na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych 

pomiędzy tym podmiotem krajowym a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z 

warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, oraz potwierdza 

prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych w uznanych przez ten organ 

warunkach, w tym określa: 

1)   profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczą uznane warunki, 

obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i zaangażowane aktywa; 

2)   algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej; 

3)   inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych. 

§ 2. Organ właściwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje 

porównywalność istotnych warunków ustalonych w umowie o podziale kosztów zawartej 

z powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, jakie ustaliłyby między 

sobą podmioty niezależne, w tym: 

1)   profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa 

o podziale kosztów, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i 

zaangażowane aktywa; 

2)   algorytm podziału kosztów; 

3)   inne reguły podziału kosztów. 

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia. 

 

Art. 20c. 

Decyzji w sprawie porozumienia nie wydaje się w zakresie transakcji: 
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1)   zakończonych przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 20a; 

[2)   rozpoczętych przed dniem złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a, a które w dniu 

złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, 

postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub 

postępowaniem przed sądem administracyjnym.] 

<2) rozpoczętych przed dniem złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a, a które w 

dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, 

kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.> 

 

Art. 20h. 

§ 1. Do czasu wydania decyzji w sprawie porozumienia wnioskodawca może zmienić, z 

zastrzeżeniem § 2, propozycję wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej lub 

warunków, o których mowa w art. 20a. 

§ 2. Jeżeli w toku postępowania organ właściwy w sprawie porozumienia stwierdzi, że 

przedstawione przez wnioskodawcę warunki różnią się od warunków, które ustaliłyby 

między sobą niezależne podmioty, lub istnieją inne przeszkody, które nie pozwalają na 

zaakceptowanie metody ustalania ceny transakcyjnej lub metody podziału kosztów lub 

warunków, o których mowa w art. 20a, zawiadamia o tych przeszkodach wnioskodawcę. 

Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Wnioskodawca w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zmienić wniosek lub złożyć 

dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. 

§ 3. W przypadku wycofania wniosku po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 2, 

organ właściwy w sprawie porozumienia wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w 

sprawie porozumienia, wskazując przeszkody zawarcia porozumienia przedstawione w 

zawiadomieniu. [Decyzję tę przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego 

i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwym dla wnioskodawcy.] <Decyzję tę 

przekazuje się niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu 

celno-skarbowego właściwym dla wnioskodawcy.> 

 

Art. 20i. 

§ 1. 
(60)

 (uchylony). 

§ 1a. 
(61)

 Decyzja w sprawie porozumienia nie może dotyczyć okresu sprzed dnia złożenia 

wniosku. 
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§ 2. 
(62)

 Organ właściwy w sprawie porozumienia niezwłocznie doręcza odpis decyzji, o której 

mowa w § 6 i w art. 20a § 3, również podmiotowi powiązanemu z wnioskodawcą, 

wskazanemu w decyzji w sprawie porozumienia. 

[§ 2a. 
(63)

 Decyzję, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, doręcza się naczelnikowi urzędu 

skarbowego i dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwym dla podmiotów 

krajowych, o których mowa w art. 20a.] 

<<§ 2a. Decyzję, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, doręcza się naczelnikowi urzędu 

skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwym dla podmiotów 

krajowych, o których mowa w art. 20a.> 

§ 3. 
(64)

 (uchylony). 

§ 4. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż 5 lat. 

§ 5. 
(65)

 Decyzja, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, może być odnawiana na kolejne 

okresy, nie dłuższe niż 5 lat, na wniosek podmiotu krajowego, o którym mowa w art. 20a, 

jeżeli elementy decyzji, o której mowa w § 6 i w art. 20a § 3, nie uległy istotnej zmianie. 

Wniosek w sprawie odnowienia decyzji powinien być złożony nie później niż na 6 

miesięcy przed upływem okresu obowiązywania decyzji, o której mowa w § 6 i w art. 20a 

§ 3, i powinien zawierać opis zmian elementów tej decyzji wraz z uzasadnieniem. 

§ 6. 
(66)

 Odnowienie decyzji w sprawie porozumienia następuje w drodze decyzji. 

§ 7. 
(67)

 Początkiem terminu obowiązywania decyzji, o której mowa w § 6, jest dzień 

następujący po dniu, w którym upłynął termin obowiązywania odpowiednio decyzji, o 

której mowa w § 6 lub art. 20a § 3. 

Art. 33. 

§ 1. Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku 

podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku 

wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w 

szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze 

publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które 

mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. W przypadku zabezpieczenia na majątku 

wspólnym małżonków przepis art. 29 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. [Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych w § 1 można dokonać również w toku 

postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji:] 
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 <Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych w § 1 można dokonać również w 

toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, 

przed wydaniem decyzji:> 

1)   ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego; 

2)   określającej wysokość zobowiązania podatkowego; 

3)   określającej wysokość zwrotu podatku. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, zabezpieczeniu, z zastrzeżeniem art. 54 § 1 

pkt 1, podlega również kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień 

wydania decyzji o zabezpieczeniu. 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2, organ podatkowy na podstawie posiadanych 

danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabezpieczeniu: 

1)   przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed 

wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 1; 

2)   przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych 

od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpieczenie 

następuje przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2. 

§ 5. (uchylony) 

Art. 39. 

§ 1. [W toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi 

uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wzywa 

stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:] 

 <W toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-

skarbowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania 

podatkowego, organ podatkowy wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do 

złożenia oświadczenia o:> 

1)   nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki 

przymusowej; 

2)   rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być 

przedmiotem zastawu skarbowego. 

§ 2. Strona lub kontrolowany mogą odmówić złożenia oświadczenia. 

§ 3. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

Odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania nie podlega niepodanie szacunkowej 
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wartości rzeczy lub praw majątkowych albo podanie wartości nieodpowiadającej 

rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw. 

§ 4. Organ podatkowy jest obowiązany uprzedzić osobę wezwaną o prawie odmowy złożenia 

tego oświadczenia oraz o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości 

składanych oświadczeń określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia, 

o którym mowa w § 1, uwzględniając: 

1)   dane identyfikujące osobę składającą oświadczenie; 

2)   rodzaj, miejsce położenia i powierzchnię nieruchomości, rodzaj prawa majątkowego, 

które może być przedmiotem hipoteki przymusowej, miejsce położenia rzeczy, w 

stosunku do której przysługuje prawo majątkowe, numer księgi wieczystej lub zbioru 

dokumentów i oznaczenie sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej lub zbioru 

dokumentów, stan prawny nieruchomości wraz z ewentualnymi obciążeniami oraz 

szacunkową wartość nieruchomości lub praw; 

3)   rodzaj rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą być 

przedmiotem zastawu skarbowego, dane identyfikujące te rzeczy lub prawa, ich stan 

prawny wraz z ewentualnymi obciążeniami oraz szacunkową wartość rzeczy ruchomych 

lub praw. 

Art. 43. 

§ 1. Rejestry zastawów skarbowych prowadzone są przez naczelników urzędów skarbowych. 

[§ 2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi minister właściwy do spraw 

finansów publicznych.] 

<§ 2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzi Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej.> 

Art. 56a. 

§ 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje 

się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 

1)   złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od 

dnia upływu terminu do złożenia deklaracji; 

2)   zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a 

także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w 
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trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia 

korekty deklaracji. 

§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji: 

1)   złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w 

przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej; 

2)   dokonanej w wyniku czynności sprawdzających. 

<1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-

skarbowej;> 

Art. 56b. 
 

Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje 

się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku: 

1)   zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania 

podatkowego, 

2)   korekty deklaracji: 

a)  złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w 

przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej, 

b)  dokonanej w wyniku czynności sprawdzających<,> 

<c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-

skarbowej> 

- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu 

podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość 

minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), 

obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub 

terminu zwrotu; 

[3)   ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego 

obowiązku oraz braku zapłaty podatku.] 

<3) ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia 

deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.> 
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Art. 66. 

§ 1. Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie 

własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: 

1)   Skarbu Państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących 

dochody budżetu państwa; 

2)   gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków 

stanowiących dochody ich budżetów. 

§ 2. Przeniesienie następuje na wniosek podatnika: 

[1)   w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, między 

starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a podatnikiem;] 

<1) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, na podstawie umowy zawartej, za zgodą 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, między starostą wykonującym zadanie z 

zakresu administracji rządowej a podatnikiem;> 

2)   w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, na podstawie umowy zawartej między wójtem, 

burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a 

podatnikiem. 

§ 3. Umowa, o której mowa w § 2, wymaga formy pisemnej. 

[§ 3a. Starosta powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwego 

naczelnika urzędu celnego o zawarciu umowy, o której mowa w § 2, przesyłając 

jednocześnie jej kopię.] 

<§ 3a. Starosta powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu 

umowy, o której mowa w § 2, przesyłając jednocześnie jej kopię.> 

§ 3b. Wyrażenie lub odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w § 2 pkt 1, następuje w 

drodze postanowienia. 

§ 4. W przypadkach wymienionych w § 1 za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego 

uważa się dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. 

§ 5. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2, organ podatkowy pierwszej 

instancji wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Przepis 

art. 55 § 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 75. 

 § 1. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość 

pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. 
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§ 2. 
(143)

 Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, 

płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w 

momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub inkasent jest 

uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie 

został pobrany od podatnika. 

§ 2a. 
(144)

 Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje spółkom, 

które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób prawnych, w momencie utraty przez grupę statusu podatnika w 

zakresie zobowiązań tej grupy. 

§ 3. 
(145)

 Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania 

(deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie 

nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). 

§ 3a. 
(146)

 Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki, 

jest obowiązana złożyć równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty skorygowane 

zeznanie (deklarację) w zakresie zobowiązań spółki oraz umowę spółki aktualną na dzień 

rozwiązania spółki. 

§ 4. 
(147)

 Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, 

organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W 

takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne. 

§ 4a. 
(148)

 W decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy określa wysokość 

zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim 

powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. W 

zakresie, w jakim wniosek jest niezasadny, organ odmawia stwierdzenia nadpłaty. 

[§ 4b. 
(149)

 Przepis § 4 nie ogranicza możliwości wydania decyzji w trybie art. 21 § 3, o czym 

informuje się adresata w decyzji stwierdzającej nadpłatę.] 

<§ 4b. Przepis § 4a nie ogranicza możliwości wydania decyzji w trybie art. 21 § 3, o czym 

informuje się adresata w decyzji stwierdzającej nadpłatę.> 

§ 5. 
(150)

 Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależnie lub w 

wysokości wyższej od należnej, w zakresie nadpłaty będącej przedmiotem wniosku nie 

wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 

§ 5a. Zwrotu nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania 

spółki, dokonuje się w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku 
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określonego w umowie spółki. Jeżeli z dołączonej umowy nie wynikają te udziały w 

zysku, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. 

§ 6. 
(151)

 Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu 

podatku. 

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

właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1, 

uwzględniając w szczególności rodzaj podatku i przypadki poboru podatku przez płatnika. 

 

Art. 79. 

[§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie 

trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie zobowiązań 

podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. W razie wszczęcia z urzędu 

postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie 

nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku o stwierdzenie nadpłaty podlega rozpatrzeniu w 

tym postępowaniu.] 

<§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie 

trwania postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-

skarbowej – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub 

kontrola. W razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w 

której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku o 

stwierdzenie nadpłaty podlega rozpatrzeniu w tym postępowaniu.> 

§ 2. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty 

wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy 

podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku. 

§ 3. Decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek złożony przed upływem terminu 

przedawnienia można wydać także po upływie tego terminu. 

§ 4. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć po upływie terminu przedawnienia, jeżeli 

istnienie nadpłaty wynika z porozumienia zawartego w trybie procedury wzajemnego 

porozumiewania na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 80a. 
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 § 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez 

pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 

§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, 

którego dana deklaracja dotyczy. 

§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik 

lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji 

podatników i płatników. 

§ 2b. 
(172)

 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa może być złożone w formie dokumentu elektronicznego. 

[§ 2c. 
(173)

 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego 

pełnomocnictwa składane w formie dokumentu elektronicznego podatnik, płatnik lub 

inkasent składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

<§ 2c. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu 

tego pełnomocnictwa składane w formie dokumentu elektronicznego podatnik, 

płatnik lub inkasent składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.> 

§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż 

jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły 

go wszystkie osoby. 

§ 4. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. 

§ 5. 
(174)

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

wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji i wzory zawiadomienia o zmianie lub 

odwołaniu tych pełnomocnictw, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane 

identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika, a także mając na celu 

uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa oraz pewność ustalenia zakresu działania 

pełnomocnika. 

Art. 82. 

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania informacji: 
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1)   na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku 

podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi 

zawarto umowę; 

2)   bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w 

rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 

3)   w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

[§ 1b. 
(180)

 Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są 

obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej 

strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania 

ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. 

§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w formie 

dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia 

miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - informacji o założonych i 

zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w terminie do siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego. 

Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych 

założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym. 

§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie 

naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego obowiązane są do 

sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego.] 

<§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 

osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów 

komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do 

przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17086198#art(109)ust(3)
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109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci 

elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, 

na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując 

miesiąc, którego ta informacja dotyczy. 

§ 2. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie 

dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym – odpowiednio od 1 do 15 

dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca – informacji o założonych i 

zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego. 

Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków 

bankowych założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym. 

§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie 

naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego obowiązane 

są do sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego.> 

§ 2b. (uchylony) 

[§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celnych, dyrektorom 

izb skarbowych, dyrektorom izb celnych oraz dyrektorom urzędów kontroli skarbowej.] 

<§ 2c. Informacje, o których mowa w § 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-

skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu 

do spraw finansów publicznych.> 

<§ 2d. Informacje, o których mowa w § 1b, udostępniane są organom Krajowej 

Administracji Skarbowej do realizacji celów i zadań ustawowych.> 

[§ 3.  Organy administracji publicznej, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

oraz inne instytucje finansowe wymienione w art. 182, na pisemne żądanie ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych lub jego upoważnionego przedstawiciela, są 

obowiązane do udzielenia informacji w razie wystąpienia władz państw obcych - w 

zakresie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa oraz wynikających z 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17086198#art(109)ust(3)
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ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.] 

<§ 3. Organy administracji publicznej, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe oraz inne instytucje finansowe wymienione w art. 182, na pisemne 

żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej lub jego upoważnionego przedstawiciela, są obowiązane do 

udzielenia informacji w razie wystąpienia władz państw obcych – w zakresie i na 

zasadach określonych w rozdziale 2 działu VIIa oraz wynikających z ratyfikowanych 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych ratyfikowanych umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.> 

§ 4. Żądanie, o którym mowa w § 3, oznacza się klauzulą: "Tajemnica skarbowa", a jego 

przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje 

niejawne o klauzuli "zastrzeżone". 

§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, 

oraz termin ich przekazania. 

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

1)   przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe 

zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy rezydentami i 

nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego oraz posiadania przez 

nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   organy administracji rządowej lub samorządowej obowiązane do przekazywania 

informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych informacji, a 

także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania. 

§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych mając na uwadze usprawnienie 

przekazywania i przetwarzania informacji, o których mowa w § 2, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   format i tryb przekazywania dokumentu elektronicznego, uwzględniając jego 

zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem; 

2)   wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w § 2, 

uwzględniając numer rachunku, datę jego założenia albo likwidacji, dane identyfikujące 
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posiadacza rachunku, w tym nazwisko i imię lub nazwę posiadacza, miejsce zamieszkania 

lub adres siedziby, rodzaj i numer identyfikatora posiadacza rachunku, kod kraju 

posiadacza rachunku, numer identyfikacji podatkowej. 

§ 8. Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za pośrednictwem instytucji, o których 

mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 

r. poz. 128). 

Art. 103. 

 § 1. Organy podatkowe zawiadamiają spadkobierców o: 

1)   złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od decyzji, zażaleniach na postanowienia i 

skargach do sądu administracyjnego; 

2)   decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, jeżeli nie upłynął termin 

płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej lub termin płatności rat; 

3)   decyzjach i postanowieniach, które zostały doręczone spadkodawcy, a w dniu jego 

śmierci nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi do sądu 

administracyjnego; 

[4)   wszczętej kontroli podatkowej;] 

<4) wszczętej kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;> 

5)   złożonych przez spadkodawcę wnioskach o wszczęcie postępowania; 

6)   postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, terminy do złożenia odwołania, 

zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego biegną ponownie od dnia doręczenia 

zawiadomienia. 

Art. 119g. 

§ 1. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych wszczyna postępowanie podatkowe 

lub, w drodze postanowienia, w całości lub w części przejmuje do dalszego prowadzenia 

postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne, jeżeli w sprawach:] <Szef 

Krajowej Administracji Skarbowej wszczyna postępowanie podatkowe lub, w 

drodze postanowienia, w całości lub w części przejmuje do dalszego prowadzenia 

postępowanie podatkowe lub kontrolę celno-skarbową, jeżeli w sprawach:> 

1)   określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, 

2)   określenia wysokości straty podatkowej, 

3)   stwierdzenia nadpłaty lub określenia wysokości nadpłaty albo zwrotu podatku, 

4)   odpowiedzialności podatnika za podatek niepobrany przez płatnika, 
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5)   o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobiercy 

- może być wydana decyzja z zastosowaniem art. 119a. 

[§ 2. W przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są wójt, 

burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, wszczęcie lub 

przejęcie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych postępowania 

podatkowego następuje na wniosek właściwego organu podatkowego. 

§ 3. Przejmując postępowanie kontrolne, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

jednocześnie wszczyna postępowanie podatkowe. 

§ 4. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych wskazuje, w jakim zakresie przejmuje postępowanie. 

§ 5. Czynności dokonane przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej przed 

przejęciem postępowania pozostają w mocy.] 

<§ 2. W przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są wójt, 

burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, wszczęcie lub 

przejęcie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej postępowania podatkowego 

następuje na wniosek właściwego organu podatkowego. 

§ 3. Przejmując kontrolę celno-skarbową, Szef Krajowej Administracji Skarbowej z 

urzędu ją zawiesza i jednocześnie wszczyna postępowanie podatkowe. Do 

zawieszonej kontroli celno-skarbowej przepisy art. 201 § 3 i art. 206 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

wskazuje, w jakim zakresie przejmuje postępowanie lub kontrolę celno-skarbową. 

§ 5. Czynności dokonane przez organ podatkowy przed przejęciem kontroli celno-

skarbowej lub postępowania podatkowego pozostają w mocy.> 

§ 6. Postanowienie o przejęciu postępowania doręcza się stronie albo kontrolowanemu oraz 

organowi, który prowadził postępowanie. 

 

[Art. 119h. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w toku postępowania, zasięgnąć 

opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, zwanej dalej "Radą", 

co do zasadności zastosowania art. 119a. 

§ 2. Na wniosek strony zgłoszony w odwołaniu od decyzji wydanej w sprawie, o której mowa 

w art. 119g § 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych zasięga opinii Rady, 
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chyba że wcześniej opinia została wydana. Decyzja w sprawie, o której mowa w art. 119g 

§ 1, wydana w pierwszej instancji zawiera pouczenie o prawie złożenia wniosku o 

zasięgnięcie opinii Rady. 

§ 3. Występując o opinię, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje akta 

sprawy Radzie. O wystąpieniu o opinię minister właściwy do spraw finansów publicznych 

niezwłocznie informuje stronę.] 

<Art. 119h. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w toku postępowania, zasięgnąć 

opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, zwanej dalej 

„Radą”, co do zasadności zastosowania art. 119a. 

§ 2. Na wniosek strony zgłoszony w odwołaniu od decyzji wydanej w sprawie, o której 

mowa w art. 119g § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zasięga opinii Rady, 

chyba że wcześniej opinia została wydana. Decyzja w sprawie, o której mowa w art. 

119g § 1, wydana w pierwszej instancji zawiera pouczenie o prawie złożenia wniosku 

o zasięgnięcie opinii Rady. 

§ 3. Występując o opinię, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje akta 

sprawy Radzie. O wystąpieniu o opinię Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

niezwłocznie informuje stronę.> 

 

Art. 119i. 

[§ 1. Rada może zwrócić się do strony oraz do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy, w której minister 

właściwy do spraw finansów publicznych zwrócił się do Rady o wydanie opinii. 

§ 2. Strona i minister właściwy do spraw finansów publicznych z własnej inicjatywy mogą 

przedłożyć Radzie swoje stanowisko na piśmie. Strona może dostarczyć Radzie dodatkowe 

dokumenty. 

§ 3. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Rady, którego przedmiotem jest 

wyrażenie opinii co do zasadności zastosowania art. 119a, lub w jego części może 

uczestniczyć przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz 

strona, jej przedstawiciel lub pełnomocnik. Zaproszenie przedstawiciela ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do udziału w posiedzeniu wymaga 

skierowania zaproszenia w takim samym zakresie także do strony.] 
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<§ 1. Rada może zwrócić się do strony oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy, w której Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej zwrócił się do Rady o wydanie opinii. 

§ 2. Strona i Szef Krajowej Administracji Skarbowej z własnej inicjatywy mogą 

przedłożyć Radzie swoje stanowisko na piśmie. Strona może dostarczyć Radzie 

dodatkowe dokumenty. 

§ 3. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Rady, którego przedmiotem jest 

wyrażenie opinii co do zasadności zastosowania art. 119a, lub w jego części może 

uczestniczyć przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz strona, jej 

przedstawiciel lub pełnomocnik. Zaproszenie przedstawiciela Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej do udziału w posiedzeniu wymaga skierowania zaproszenia 

w takim samym zakresie także do strony.> 

§ 4. Rada wydaje pisemną opinię co do zasadności zastosowania art. 119a wraz z 

uzasadnieniem. 

[§ 5. Opinię wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia otrzymania akt sprawy. Do tego terminu nie wlicza się terminów wyznaczonych przez 

Radę na udzielenie przez stronę lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy. 

§ 6. Opinię doręcza się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz stronie.] 

<§ 5. Opinię wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od dnia otrzymania akt sprawy. Do tego terminu nie wlicza się terminów 

wyznaczonych przez Radę na udzielenie przez stronę lub Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy. 

§ 6. Opinię doręcza się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz stronie.> 

§ 7. Członek Rady, który nie zgadza się ze stanowiskiem zawartym w opinii Rady lub z jego 

uzasadnieniem, może zgłosić zdanie odrębne, sporządzając jego pisemne uzasadnienie. 

Członkowie Rady mogą zgłosić wspólne zdanie odrębne. Zdania odrębne podlegają 

doręczeniu wraz z opinią Rady. 

[§ 8. Po wydaniu opinii Rada zwraca akta sprawy ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych. 

§ 9. Niewydanie przez Radę opinii w terminie, o którym mowa w § 5, uważa się za 

równoznaczne z opinią Rady o zasadności zastosowania art. 119a. Rada zwraca akta 

sprawy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.] 
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<§ 8. Po wydaniu opinii Rada zwraca akta sprawy Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

§ 9. Niewydanie przez Radę opinii w terminie, o którym mowa w § 5, uważa się za 

równoznaczne z opinią Rady o zasadności zastosowania art. 119a. Rada zwraca akta 

sprawy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.> 

§ 10. Przepisu § 9 nie stosuje się w przypadku zasięgania opinii na wniosek strony. 

 

Art. 119k. 

[§ 1. W razie stwierdzenia, że w sprawie nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 119a, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych umarza postępowanie albo przekazuje 

sprawę właściwemu organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Czynności 

dokonane przed przekazaniem sprawy pozostają w mocy. 

§ 2. W przypadku wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a minister właściwy do spraw 

finansów publicznych przekazuje przejęte postępowanie kontrolne organowi kontroli 

skarbowej.] 

<§ 1. W razie stwierdzenia, że w sprawie nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 

119a, Szef Krajowej Administracji Skarbowej umarza postępowanie albo przekazuje 

sprawę właściwemu organowi podatkowemu. Czynności dokonane przed 

przekazaniem sprawy pozostają w mocy. 

§ 2. W przypadku wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej przekazuje przejętą kontrolę celno-skarbową organowi 

podatkowemu.> 

§ 3. W sprawie przekazania, o którym mowa w § 1 i 2, wydaje się postanowienie. 

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 3, doręcza się stronie oraz organowi, któremu sprawa 

lub postępowanie są przekazywane. 

 

Art. 119w. 

[§ 1. Zainteresowany może zwrócić się do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o wydanie opinii zabezpieczającej.] 

<§ 1. Zainteresowany może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

wydanie opinii zabezpieczającej.”> 

§ 2. Zainteresowani mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem. 

§ 3. Wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. 
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Art. 119x. 

§ 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien zawierać dane istotne z punktu 

widzenia skutków podatkowych czynności, w tym w szczególności: 

1)   dane identyfikujące wnioskodawcę; 

2)   wskazanie podmiotów dokonujących czynności; 

3)   wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami 

związków, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych i art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych; 

4)   wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć; 

5)   wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności; 

6)   określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem 

czynności objętych wnioskiem; 

7)   przedstawienie własnego stanowiska w sprawie. 

§ 2. Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona dokumentacja 

dotycząca czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów. 

§ 3. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niespełniający wymogów określonych w § 1 

lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrzenia. 

[§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwrócić się o wyjaśnienie 

wątpliwości co do danych zawartych we wniosku lub zorganizować spotkanie 

uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.] 

<§ 4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się o wyjaśnienie 

wątpliwości co do danych zawartych we wniosku lub zorganizować spotkanie 

uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.> 

 

Art. 119y. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli 

przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania 

art. 119a. 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odmawia wydania opinii 

zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności 

ma zastosowanie art. 119a. Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się 

okoliczności świadczące o tym, że do czynności może mieć zastosowanie art. 119a.] 
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<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli 

przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma 

zastosowania art. 119a. 

§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia wydania opinii zabezpieczającej, 

jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności ma 

zastosowanie art. 119a. Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się 

okoliczności świadczące o tym, że do czynności może mieć zastosowanie art. 119a.> 

§ 3. Odmowa wydania opinii zabezpieczającej zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego. 

[Art. 119z. 

Złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie stanowi przeszkody do prowadzenia 

czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub 

postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej.] 

 

<Art. 119z. 

Złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie stanowi przeszkody do 

prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania 

podatkowego lub kontroli celno-skarbowej.> 

 

Art. 119zb. 

[§ 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później 

niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.] 

<§ 1. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie 

później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej.> 

§ 2. Do terminu określonego w § 1 nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 

139 § 4. 

Art. 119zd. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną opinię 

zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli jest ona sprzeczna z 

orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej.] 
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<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną opinię 

zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli jest ona 

sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej.> 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zmiany opinii zabezpieczającej wydanej w 

związku z zastosowaniem art. 14o. 

Art. 130. 

§ 1. [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:] <Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany 

dalej „funkcjonariuszem”, pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu 

marszałkowskiego, izby administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, 

pracownik 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)   
(217)

 stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego 

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. 
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§ 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.] 

<§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika lub funkcjonariusza 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. 

§ 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik 

urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent 

miasta), starosta albo marszałek województwa, dyrektor izby administracji 

skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej wyznaczają innego pracownika lub funkcjonariusza do prowadzenia 

sprawy.> 

§ 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. 131. 

§ 1. Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących 

zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa 

podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy: 

1)   naczelnika urzędu skarbowego albo jego zastępcy; 
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[2)   dyrektora izby skarbowej albo jego zastępcy;] 

<2) dyrektora izby administracji skarbowej albo jego zastępcy;> 

3)   
(218)

 małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych do drugiego stopnia 

osób wymienionych w pkt 1 albo 2; 

4)   osoby związanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wymienioną w 

pkt 1 albo 2; 

5)   
(219)

 podmiotu, z którym osoby wymienione w pkt 1-4 pozostają w takim stosunku 

prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki. 

[§ 2. W przypadku wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego z przyczyn określonych w: 

1)   § 1 pkt 1, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 1 - sprawę załatwia naczelnik urzędu 

skarbowego wyznaczony przez właściwego dyrektora izby skarbowej; 

2)   § 1 pkt 2, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 2 - sprawę załatwia naczelnik urzędu 

skarbowego wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych nie może wyznaczyć naczelnika urzędu skarbowego podlegającego 

dyrektorowi izby skarbowej, której dyrektora lub jego zastępcy dotyczą przesłanki 

wyłączenia.] 

<§ 2. W przypadku wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego z przyczyn określonych 

w: 

1) § 1 pkt 1, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 1 – sprawę załatwia naczelnik urzędu 

skarbowego wyznaczony przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej; 

2) § 1 pkt 5 w zakresie pkt 1, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 1– sprawę załatwia 

naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez właściwego dyrektora izby 

administracji skarbowej; 

3) § 1 pkt 2, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 2 – sprawę załatwia naczelnik urzędu 

skarbowego wyznaczony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 

4) § 1 pkt 5 w zakresie pkt 2, a także pkt 3 lub 4 w związku z pkt 2– sprawę załatwia 

naczelnik urzędu skarbowego wyznaczony przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 3 i 4, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej nie może wyznaczyć naczelnika urzędu skarbowego podlegającego 

dyrektorowi izby administracji skarbowej, której dyrektora lub jego zastępcy 

dotyczą przesłanki wyłączenia.> 
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[Art. 131a. 

W sprawach wyłączenia naczelnika urzędu celnego art. 131 stosuje się odpowiednio, z tym że 

w przypadku, o którym mowa w art. 131 § 2 pkt 1, naczelnika urzędu celnego wyznacza 

właściwy dyrektor izby celnej.] 

<Art. 131a. 

W sprawach wyłączenia naczelnika urzędu celno-skarbowego art. 131 stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 138d. 

[§ 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych 

oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów 

kontroli skarbowej.] 

<§ 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach 

podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów 

podatkowych.> 

§ 2. Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się kuratora 

wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w art. 138. 

[§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, 

według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku wystąpienia 

problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego 

zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, 

pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym. 

§ 4. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu 

minister właściwy do spraw finansów publicznych umieszcza w Centralnym Rejestrze 

Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej "Centralnym Rejestrem".] 

<§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, 

według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, 

do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wystąpienia problemów 

technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, 

odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, 
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pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym. 

§ 4. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza w Centralnym 

Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej „Centralnym Rejestrem”.> 

§ 5. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im 

pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub 

wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji. 

§ 6. W przypadku, o którym mowa w art. 138c § 3, pełnomocnictwo ogólne, zawiadomienie o 

jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza osoba sprawująca opiekę nad osobą, 

która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do 

protokołu - organ podatkowy. 

[§ 7. Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej.] 

[§ 8. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie informuje ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o treści postanowienia sądu o ustanowieniu 

kuratora.] 

<§ 8. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie informuje Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej o treści postanowienia sądu o ustanowieniu 

kuratora.> 

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

właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw 

ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru, mając na względzie 

potrzebę zapewnienia sprawnego zgłaszania pełnomocnictw do Centralnego Rejestru oraz 

pewność ustalenia zakresu działania pełnomocnika.] 

 

Art. 138e. 

[§ 1. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej 

lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu 

kontroli skarbowej.] 
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<§ 1. Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie 

podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu 

podatkowego.> 

§ 2. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu 

elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. 

§ 3. Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, 

odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2, w oryginale lub jego notarialnie 

poświadczony odpis. 

§ 4. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa 

szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu 

sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy. 

 

[Art. 138h. 

Organ podatkowy w razie potrzeby dołącza do akt sprawy wydruk pełnomocnictwa ogólnego 

lub szczególnego udzielonego w formie dokumentu elektronicznego oraz zawiadomienia o 

zmianie zakresu, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Zgodność wydruku z 

dokumentem elektronicznym potwierdza, w formie adnotacji, pracownik urzędu 

obsługującego organ podatkowy lub funkcjonariusz celny, który dokonał wydruku.] 

 

<Art. 138h. 

Organ podatkowy w razie potrzeby dołącza do akt sprawy wydruk pełnomocnictwa 

ogólnego lub szczególnego udzielonego w formie dokumentu elektronicznego oraz 

zawiadomienia o zmianie zakresu, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa. 

Zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym potwierdza, w formie adnotacji, 

pracownik urzędu obsługującego organ podatkowy lub funkcjonariusz, który dokonał 

wydruku.> 

[Art. 138k. 

§ 1. Centralny Rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

§ 2. Dostęp do Centralnego Rejestru mają organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. 

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

upoważnić podległy organ do wykonywania jego zadań w zakresie prowadzenia 
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Centralnego Rejestru, mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania tego 

rejestru.] 

<Art. 138k. 

§ 1. Centralny Rejestr jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 2. Dostęp do Centralnego Rejestru mają organy podatkowe. 

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

upoważnić organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania jego zadań w 

zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru, mając na celu zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania tego rejestru.> 

Art. 141. 

[§ 1. Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie 

art. 140 stronie służy ponaglenie do: 

1)   organu podatkowego wyższego stopnia; 

2)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona 

przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.] 

<§ 1. Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na 

podstawie art. 140 stronie służy ponaglenie do: 

1) organu podatkowego wyższego stopnia; 

2) dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy rozpatrywania 

odwołań od decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wydanych przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona 

przez dyrektora izby administracji skarbowej.> 

§ 2. Organ podatkowy wymieniony w § 1, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza 

dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie 

osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki 

zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza 

jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem 

prawa. 
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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.] 

<§ 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza 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. 
(230)

 Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu 

elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

[§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również: 

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; 

5)   
(231)

 pracownikom Biura Krajowej Informacji Podatkowej - przez dyrektora Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej; 

6)   
(232)

 funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego lub izby celnej - przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

<§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również: 

1) pracownikom obsługującym naczelnika urzędu skarbowego – przez naczelnika 

urzędu skarbowego; 

2) funkcjonariuszom lub pracownikom obsługującym dyrektora izby administracji 

skarbowej – przez dyrektora izby administracji skarbowej; 

3) funkcjonariuszom lub pracownikom obsługującym naczelnika urzędu celno-

skarbowego – przez naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

4) pracownikom Krajowej Informacji Skarbowej – przez dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej; 

5) funkcjonariuszom lub pracownikom obsługującym naczelnika urzędu celno-

skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej albo Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej – przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 
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6) funkcjonariuszom lub pracownikom komórek organizacyjnych urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych - przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej.> 

§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. 

 

Art. 144. 

§ 1. Organ podatkowy doręcza pisma: 

[1)   za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, 

funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, 

lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, lub] 

<1) za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten 

organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu 

podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów, lub> 

2)   za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. 

§ 2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują doręczanie pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, doręczenie następuje przez portal podatkowy w zakresie wynikającym z 

odrębnych przepisów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą. 

§ 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi 

podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma 

doręcza się w sposób określony w § 1 pkt 1. 

§ 4. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma 

może doręczać sołtys, za pokwitowaniem. 

§ 5. Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą 

podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. 

 

Art. 144b. 

[§ 1. 
(237)

 W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów 
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publicznych, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, doręczenie może polegać na 

doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego 

pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. 

§ 2. 
(238)

 Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1)   informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego osoby, która je podpisała; 

2)   identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych.] 

<§ 1. W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, doręczenie może polegać na 

doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść 

tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. 

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego osoby, która je podpisała; 

2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej.> 

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 

osoby, która podpisała pismo. 

[§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w 

piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 
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<§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone 

w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.> 

 

Art. 154a. 

§ 1. 
(261)

 Organ podatkowy może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej "obcą władzą", z 

wnioskiem o doręczenie pisma, gdy doręczenie zgodnie z art. 144 osobie przebywającej 

na terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby nieproporcjonalne 

trudności. 

§ 2. Wnioski o doręczenie przekazywane są obcej władzy za pośrednictwem organu 

wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 3. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz samorządowe 

kolegium odwoławcze przekazują wniosek o doręczenie 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. 

§ 4. Wniosek o doręczenie powinien zawierać dane niezbędne do identyfikacji podmiotu, 

któremu ma być doręczone pismo, w szczególności nazwisko lub nazwę (firmę) oraz 

adres, a także dane dotyczące przedmiotu pisma. 

§ 5. 
(262)

 Wniosek o doręczenie przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

przy użyciu standardowego formularza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1156/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w 

sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 335 z 

07.12.2012, str. 42). W przypadku braku możliwości przekazania wniosku o doręczenie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek przesyła się w postaci papierowej. 

§ 6. Pismo będące przedmiotem wniosku o doręczenie przekazuje się obcej władzy przez 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

[§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza 

podległy mu organ podatkowy do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie, 

mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego doręczania pism.] 
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<§ 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 

wyznacza organ Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania obcym 

władzom wniosków o doręczenie, mając na względzie konieczność zapewnienia 

sprawnego doręczania pism.> 

 

[Art. 181. 

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, 

deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje 

zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku 

czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 

3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo 

postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.] 

<Art. 181. 

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, 

deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i 

informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty 

zgromadzone w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-

skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo 

postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.> 

 

Art. 181a. 

§ 1. Podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo są równoważne pod względem skutków 

prawnych podaniu i deklaracji złożonym w formie pisemnej. 

§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko podaniu lub 

deklaracji odwzorowanym cyfrowo. 

[§ 3. Wydruk podania lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo zawiera identyfikator tego 

podania lub deklaracji nadawany przez system teleinformatyczny ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych.] 

<§ 3. Wydruk podania lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo zawiera identyfikator 

tego podania lub deklaracji nadawany przez system teleinformatyczny Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej.> 
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Art. 182. 

§ 1. [Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba 

uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, 

bank jest obowiązany na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika 

urzędu celnego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby 

skarbowej lub dyrektora izby celnej, zwanych dalej "upoważnionymi organami 

podatkowymi", do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony 

postępowania w zakresie:] <Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania 

podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z 

informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na pisemne żądanie 

naczelnika urzędu skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie 

dyrektora izby administracji skarbowej, zwanych dalej „upoważnionymi organami 

podatkowymi”, do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony 

postępowania w zakresie:> 

1)   posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

2)   posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

3)   zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów 

depozytowych; 

4)   nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, 

a także obrotu tymi papierami wartościowymi; 

5)   obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami 

wartościowymi. 

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do zakładów ubezpieczeń, funduszy 

inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących 

działalność maklerską, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych oraz 

indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, a także do domów maklerskich oraz 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. 

§ 3. 
(285)

 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych na pisemne żądanie upoważnionego organu 

podatkowego są obowiązane do sporządzania informacji o umorzonych jednostkach 

uczestnictwa. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z żądaniem stosuje się 

odpowiednio. 
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§ 3a. 
(286)

 Podmioty prowadzące rachunki zbiorcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. 

zm.), na pisemne żądanie upoważnionego organu podatkowego są obowiązane do 

sporządzania informacji o wysokości dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz 

podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na takich rachunkach 

oraz o kwocie pobranego podatku. Przepis § 1 w części dotyczącej wystąpienia z 

żądaniem stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Żądanie udzielenia informacji, o którym mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia. 

§ 5. 
(287)

 Udzielenie informacji następuje nieodpłatnie. 

§ 6. 
(288)

 Informacje mogą być przekazane w postaci elektronicznej. Przepis art. 168 § 3a pkt 1 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 200. 

§ 1. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do 

wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się: 

1)   w przypadkach przewidzianych w art. 123 § 2 oraz w art. 165 § 5; 

2)   w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego; 

3)   
(301)

 w przypadku przewidzianym w art. 165 § 7, jeżeli decyzja ma zostać wydana 

wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu, złożonej informacji lub 

deklaracji. 

[§ 3. 
(302)

 Przed wydaniem decyzji z zastosowaniem art. 119a minister właściwy do spraw 

finansów publicznych wyznacza stronie czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w 

sprawie zebranego materiału dowodowego, przedstawiając ocenę prawną sprawy i 

pouczając o prawie skorygowania deklaracji.] 

<§ 3. Przed wydaniem decyzji z zastosowaniem art. 119a Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej wyznacza stronie czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w 

sprawie zebranego materiału dowodowego, przedstawiając ocenę prawną sprawy i 

pouczając o prawie skorygowania deklaracji.> 

 

[Art. 221. 

W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez samorządowe 
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kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując 

odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.] 

 

<Art. 221. 

§ 1. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub przez 

samorządowe kolegium odwoławcze odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ 

podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.> 

 

<Art. 221a. 

§ 1. W przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 października 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten 

sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu 

odwoławczym. 

§ 2. W przypadku wydania w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego decyzji innej niż decyzja, o której mowa w § 1, odwołanie od tej decyzji 

służy do dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla kontrolowanego w 

dniu zakończenia postępowania podatkowego.  

§ 3. Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora izby administracji skarbowej zgodnie 

z § 2, odwołanie służy do dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze 

względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.> 

 

Art. 244. 

§ 1. Organem właściwym w sprawach wymienionych w art. 243 jest organ, który wydał w 

sprawie decyzję w ostatniej instancji. 

§ 2. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie organu wymienionego w § 1, o 

wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który równocześnie 

wyznacza organ właściwy w sprawach wymienionych w art. 243 § 2. 

[§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, w których decyzja w ostatniej instancji została 

wydana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby 

skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze.] 
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§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, w których decyzja w ostatniej instancji została 

wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby 

administracji skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub samorządowe 

kolegium odwoławcze.> 

Art. 246. 

§ 1. Organ podatkowy właściwy w sprawie wznowienia postępowania wstrzyma z urzędu lub 

na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na 

prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania. 

[§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie zażalenie, 

chyba że postanowienie zostało wydane przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowe kolegium 

odwoławcze.] 

<§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie 

zażalenie, chyba że postanowienie zostało wydane przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika 

urzędu celno-skarbowego lub samorządowe kolegium odwoławcze.> 

 

Art. 248. 

§ 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się z urzędu lub na 

żądanie strony. 

§ 2. Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest: 

1)   organ wyższego stopnia; 

<1a) dyrektor izby administracji skarbowej, jeżeli decyzja została wydana przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego;> 

[2)   minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor 

izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze, jeżeli decyzja została wydana przez 

ten organ; 

3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli decyzja została wydana przez 

dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, z tym że w tym przypadku 

postępowanie może być wszczęte wyłącznie z urzędu.] 

<2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, lub 

samorządowe kolegium odwoławcze, jeżeli decyzja została wydana przez ten organ; 
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3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli decyzja została wydana przez 

dyrektora izby administracji skarbowej, z tym że w tym przypadku postępowanie 

może być wszczęte wyłącznie z urzędu.> 

§ 3. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. 

 

Art. 266. 

[§ 1. 
(343)

 Organ podatkowy, na żądanie, zwraca koszty postępowania, o których mowa w art. 

265 § 1 pkt 1-2a.] 

<§ 1. Organ podatkowy, na żądanie, zwraca koszty postępowania, o których mowa w 

art. 265 § 1 pkt 1–2b.> 

§ 2. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży należy zgłosić organowi podatkowemu, 

który prowadzi postępowanie, przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty 

roszczenia. 

Art. 269. 

§ 1. Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, 

które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia. 

[§ 2. Organ podatkowy odstępuje od ustalenia kosztów postępowania w przypadku 

stwierdzenia, że wydatki na postępowanie w sprawie ich ustalenia i koszty poboru nie 

przekraczają czterokrotności kosztów upomnienia.] 

<§ 2. Organ podatkowy odstępuje od ustalenia kosztów postępowania w wysokości nie 

przekraczającej czterokrotności kosztów upomnienia, w przypadku stwierdzenia, że 

wydatki na postępowanie i koszty poboru nie przekraczają tej kwoty.> 

 

[Art. 272a. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub organ podatkowy upoważniony przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie wymiany z Państwami 

Członkowskimi Unii Europejskiej informacji o podatku od towarów i usług, dokonuje 

czynności sprawdzających odnoszących się do dokumentów składanych do tego organu.] 

 

<Art. 272a. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub organ podatkowy upoważniony przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie wymiany z państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej informacji o podatku od towarów i usług, dokonuje 
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czynności sprawdzających odnoszących się do dokumentów składanych do tego 

organu.> 

Art. 275. 

§ 1. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg 

podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o 

złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym 

czasie, wymaga przepis prawa. 

[§ 2. Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących 

podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w 

deklaracji złożonej przez podatnika.] 

<§ 2. Banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-

skarbowego, są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o 

zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg 

podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika.> 

§ 3. 
(358)

 Przepis § 2 stosuje się również do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i 

dobrowolnych funduszy emerytalnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont 

emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, oraz do domów 

maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych. 

§ 4. Do informacji, o których mowa w § 2 i 3, przepis art. 82 § 4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 281. 

§ 1. Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem § 3, przeprowadzają kontrolę 

podatkową u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, zwanych 

dalej "kontrolowanymi". 

§ 2. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 
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[§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza kontrolę podatkową, 

której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny 

transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.] 

<§ 3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę podatkową, której 

celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny 

transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.> 

 

Art. 283. 

§ 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia 

udzielonego przez: 

[1)  naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - 

pracownikom izby skarbowej obsługującej tego naczelnika;] 

<1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego 

– pracownikom izby administracji skarbowej obsługującej tego naczelnika;> 

[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.] 

<3) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub osobę zastępującą Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej - pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych.> 

§ 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; 
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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. 291a. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może uzgadniać z obcymi władzami 

przeprowadzenie kontroli jednoczesnych. 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, występując do obcej władzy o 

przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, podaje uzasadnienie wszczęcia takiej kontroli 

oraz czas jej przeprowadzenia. 

§ 3. W przypadku gdy obca władza wystąpiła o przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych potwierdza przystąpienie do kontroli 

albo odmawia przeprowadzenia kontroli, uzasadniając przyczynę odmowy.] 

 

<Art. 291a. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może uzgadniać z obcymi władzami 

przeprowadzenie kontroli jednoczesnych. 

§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, występując do obcej władzy o 

przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, podaje uzasadnienie wszczęcia takiej 

kontroli oraz czas jej przeprowadzenia. 

§ 3. W przypadku gdy obca władza wystąpiła o przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdza przystąpienie do kontroli albo 

odmawia przeprowadzenia kontroli, uzasadniając przyczynę odmowy.> 
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Art. 293. 

 § 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez 

podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w: 

1)   informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne 

niż wymienione w § 1; 

2)   aktach dokumentujących czynności sprawdzające; 

[3)   aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w 

sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;] 

<3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej 

oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 

skarbowe;> 

4)   dokumentacji rachunkowej organu podatkowego; 

[5)   informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż 

wymienione w § 1 lub w pkt 1;] 

<5) informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z 

banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;> 

6)   informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o 

których mowa w dziale IIa. 

Art. 294. 

§ 1. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są: 

[1)  pracownicy izb skarbowych; 

1a)  funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych oraz izb celnych;] 

<1) pracownicy izb administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej; 

1a) funkcjonariusze;> 

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
(390)

 ; 

<4a) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;> 
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5)   osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach 

podatkowych, 

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; 

7)   
(391)

 członkowie Rady. 

§ 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. 
(392)

 Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, 

zakończeniu stażu lub praktyki lub po ustaniu członkostwa w Radzie. 

§ 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. 295. 

W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub innej 

instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych z banku lub innej instytucji 

finansowej mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 

przysługuje: 

[1)   
(393)

 funkcjonariuszowi celnemu lub pracownikowi - załatwiającym sprawę, ich 

przełożonym, naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celnego, dyrektorowi 

izby skarbowej oraz dyrektorowi izby celnej;] 

<1) funkcjonariuszowi lub pracownikowi – załatwiającym sprawę, ich przełożonym, 

naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, 

dyrektorowi izby administracji skarbowej oraz Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej;> 

2)   organom i pracownikom organów, o których mowa w art. 305c, właściwym w zakresie 

udzielania i występowania o udzielenie informacji. 
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[Art. 295a. 

W toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa, dostęp 

do informacji przekazanych przez przedsiębiorców w tym postępowaniu przysługuje 

pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych.] 

<Art. 295a. 

W toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa, 

dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców w tym postępowaniu 

przysługuje pracownikowi załatwiającemu sprawę, jego przełożonemu oraz Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej.> 

Art. 297. 

§ 1. [Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów 

skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają wyłącznie:]  <Akta, w tym 

akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów skarbowych 

i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie:> 

[1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby skarbowej lub 

dyrektorowi izby celnej - w toku postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o 

przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub postępowania kontrolnego 

prowadzonego w urzędzie skarbowym lub urzędzie celnym; 

2)   
(395)

 innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celnych albo 

organom kontroli skarbowej - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, 

postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą 

podatkową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d;] 

<1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej – w toku 

postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;  

2) innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celno-

skarbowych – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, 

postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 

kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem 

przejętym w trybie art. 18d;> 
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2a)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3)   sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem; 

4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu przed 

sądem administracyjnym; 

5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a)  w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego, 

b)  w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym; 

6)   (uchylony) 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony 

Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

8)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

czynności kontrolnych, określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 i 1822). 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295. 

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w 

sposób przewidziany w art. 82 § 4. 

[§ 4. Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają 

Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym, akta, o 

których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych w art. 182, chyba że 

informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie 

odrębnych przepisów.] 

<§ 4. Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych 

udostępniają Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji 

wymienionych w art. 182, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone 

Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie odrębnych przepisów.> 

§ 5. Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wyborczej, w 

związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o której mowa w 
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art. 34 ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924), akta, o których mowa w § 

1. 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

<1a) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;> 

2)   innym organom podatkowym; 

[3)   organom kontroli skarbowej; 

3a)  pracownikom wywiadu skarbowego;] 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

[5)   sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w związku z 

toczącym się postępowaniem;] 

<5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży 

Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się 

postępowaniem;> 

5a)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony 

Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

5b)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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6b)  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - w związku z prowadzonym postępowaniem 

oraz wydawaniem opinii prawnej; 

6c)  
(396)

 organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 

362 oraz z 2014 r. poz. 1215); 

<6d) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 

2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888 i 

996); 

6e) organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych;> 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz 

ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

 

Art. 299. 

§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1)   (uchylony) 

2)   (uchylony) 

3)   powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4)   jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

6)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych w 

przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 
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7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

8)   
(397)

 komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z 

toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

8a)  
(398)

 upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka 

województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego 

niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do 

wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 

8b)  
(399)

 upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej 

gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, 

do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 

9)   
(400)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, 

świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów 

lub świadczenia wychowawczego; 

10)  ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie 

prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej; 

11)  służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych; 

12)  instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych; 

13)  organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w ustawach 

podatkowych[.] <,> 

<14) akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej; 

15) organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań 

ustawowych.> 

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
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2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 

3)   
(401)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, 

świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów 

lub świadczenia wychowawczego. 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

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

1)   wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2)   tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem 

opłaty i formę zapłaty opłaty. 

[Art. 299b. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na ujawnienie 

przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb 

skarbowych lub dyrektorów izb celnych, określonych informacji stanowiących tajemnicę 

skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych 

ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i 

wykorzystania ujawnianych informacji. 

§ 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny 

interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej lub 

postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo 

obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności 

życia publicznego. 

§ 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, następuje w formie pisemnej, na uzasadniony 

wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby 

skarbowej lub dyrektora izby celnej.] 

<Art. 299b. 
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§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na ujawnienie przez 

naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, 

dyrektorów izb administracji skarbowej, określonych informacji stanowiących 

tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż 

skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując 

jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.  

§ 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, może nastąpić wyłącznie ze względu na 

ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego lub jeżeli 

ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego 

informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego.  

§ 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 1, następuje w formie pisemnej, na 

uzasadniony wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-

skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej.> 

 

Art. 305. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do wiadomości publicznej 

zbiorcze informacje dotyczące podatków.] 

<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podaje do wiadomości publicznej zbiorcze 

informacje dotyczące podatków.> 

§ 2. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje również organom podatkowym. 

§ 3. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje również Prezesowi Najwyższej Izby 

Kontroli. 

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. 
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§ 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.] 

<§ 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 administracji skarbowej właściwego miejscowo ze 

względu na siedzibę wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty, marszałka 

województwa albo samorządowego kolegium odwoławczego. 

§ 3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić pracowników izb 

administracji skarbowej lub funkcjonariuszy 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 organ Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania obcym 

władzom wniosków i informacji, mając na względzie konieczność zapewnienia 

sprawnej i skutecznej wymiany informacji.> 

 

Art. 305h. 

Odmawia się udzielenia informacji, jeżeli: 

1)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że obca władza nie wyczerpała możliwości 

uzyskania wnioskowanych informacji na podstawie przepisów prawa krajowego; 

[2)   organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie posiada uprawnień do uzyskania 

wnioskowanych informacji;] 

<2) organ podatkowy nie posiada uprawnień do uzyskania wnioskowanych informacji;> 

3)   odrębne przepisy lub ratyfikowane umowy międzynarodowe uniemożliwiają udzielenie 

wnioskowanych informacji lub wykorzystanie ich przez państwo wnioskujące dla celów 

wskazanych we wniosku; 
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4)   udzielenie informacji prowadziłoby do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, 

przemysłowej lub zawodowej albo procesu produkcyjnego; 

5)   udzielenie informacji naruszyłoby porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   państwo wnioskujące nie może udzielać informacji o podobnym charakterze; 

7)   przepisy prawa krajowego państwa wnioskującego nie zapewniają objęcia informacji 

tajemnicą na takich samych zasadach, na jakich są chronione takie same informacje 

uzyskane na podstawie przepisów prawa krajowego państwa wnioskującego. 

 

Art. 305ja. 

§ 1. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela z urzędu obcej władzy 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej dostępnych informacji o osiągniętych w roku 

podatkowym przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium tego państwa dochodach z tytułu:]   <Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej udziela z urzędu obcej władzy państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej dostępnych informacji o osiągniętych w roku podatkowym przez 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium tego państwa dochodach z tytułu:> 

1)   stosunku pracy, 

2)   stosunku służbowego, 

3)   spółdzielczego stosunku pracy, 

4)   pracy nakładczej, 

5)   zasiłków pieniężnych wypłaconych przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przez płatników, 

o których mowa w art. 42e ust. 1 tej ustawy, 

6)   działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

7)   emerytur lub rent oraz innych świadczeń krajowych, o których mowa w art. 34 ust. 7 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

- które zostały wykazane w deklaracjach składanych przez płatników podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

§ 2. Informacji udziela się co najmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku 

podatkowego, w którym informacje stały się dostępne dla organów podatkowych. 
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[Art. 305l. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy, może 

zawierać z obcymi władzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie 

szczegółowych zasad i trybu wymiany informacji.] 

<Art. 305l. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu usprawnienia współpracy, może 

zawierać z obcymi władzami porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie 

szczegółowych zasad i trybu wymiany informacji.> 

 

Art. 305la. 

[§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w celu wymiany informacji, 

zawierać z obcymi władzami porozumienia w zakresie przebywania upoważnionych 

przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych oraz ich obecności w 

toku postępowań podatkowych oraz w toku czynności kontrolnych.] 

<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w celu wymiany informacji, 

zawierać z obcymi władzami porozumienia w zakresie przebywania upoważnionych 

przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych oraz ich obecności 

w toku postępowań podatkowych oraz w toku czynności kontrolnych.> 

§ 2. Porozumienia nie mogą dotyczyć podmiotów, o których mowa w art. 13a, w przypadku 

nadania im uprawnień organów podatkowych. 

§ 3. Jeżeli w aktach sprawy zawarte są informacje, których dotyczy wniosek obcej władzy, 

przedstawiciele obcej władzy, w ramach zawartych porozumień, otrzymują kopie 

dokumentów zawierających te informacje. 

 

[Art. 305n. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje z urzędu informacje 

dotyczące przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, których wypłacanie 

wymaga, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, składania 

imiennej informacji o przychodach (dochodach), uzyskanych przez osoby, które ze 

względu na miejsce zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich 

swoich dochodów: 

1)   w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 
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2)   na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z zastrzeżeniem 

postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności 

osób fizycznych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z tymi terytoriami 

- właściwym władzom tych państw i terytoriów. 

§ 2. Informacje przekazuje się przynajmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia 

roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody). 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu usprawnienia współpracy, 

może zawierać z właściwymi władzami państw i terytoriów, o których mowa w § 1, 

porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowych zasad i trybu 

wymiany informacji. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległy mu organ 

podatkowy do przekazywania informacji, o których mowa w § 1. 

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić podległy mu organ 

podatkowy do otrzymywania informacji od władz państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub terytoriów, o których mowa w § 1 pkt 2.] 

 

<Art. 305n. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje z urzędu informacje dotyczące 

przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, których wypłacanie 

wymaga, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

składania imiennej informacji o przychodach (dochodach), uzyskanych przez osoby, 

które ze względu na miejsce zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu od 

wszystkich swoich dochodów: 

1) w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub 

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z zastrzeżeniem 

postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z 

oszczędności osób fizycznych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z tymi 

terytoriami 

– właściwym władzom tych państw i terytoriów. 

§ 2. Informacje przekazuje się przynajmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy od 

zakończenia roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody). 
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§ 3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w celu usprawnienia współpracy, może 

zawierać z właściwymi władzami państw i terytoriów, o których mowa w § 1, 

porozumienia dwustronne lub wielostronne w zakresie szczegółowych zasad i trybu 

wymiany informacji. 

§ 4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić podległy mu organ 

podatkowy do przekazywania informacji, o których mowa w § 1. 

§ 5. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić podległy mu organ 

podatkowy do otrzymywania informacji od władz państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub terytoriów, o których mowa w § 1 pkt 2.> 

 

[Art. 305o. 

Do informacji określonych w art. 305n § 1 dotyczących podatników, na których ciąży 

nieograniczony obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych od właściwych władz innych państw lub 

terytoriów zależnych lub stowarzyszonych przepisy art. 297a stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 305o. 

Do informacji określonych w art. 305n § 1 dotyczących podatników, na których ciąży 

nieograniczony obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymanych przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od właściwych władz innych państw lub 

terytoriów zależnych lub stowarzyszonych przepisy art. 297a stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.)  

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne 

w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem 

wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 
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zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru skonsolidowanego, w 

tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  
(152)

 stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)  
(153)

 instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części trzeciej 

rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)  
(154)

 innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie niniejszej 

ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o którym mowa w art. 

139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w 

zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)  sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej; 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej 



- 313 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  [Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącą się:]  <Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego w trybie i na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 października 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …) w związku z toczącą się:> 

–  sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  sprawą karną lub karną skarbową o przestępstwo popełnione w zakresie działalności osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest 

posiadaczem rachunku, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), 

g)  (uchylona) 

h)  
(155)

 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona) 

k)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych, 
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l)  Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia 

albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 

20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

ł)  
(156)

 komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych 

zadań, ; 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 23 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1411 i 1822), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę władzę 

nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej władzy 

nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f ust. 3, 

r)  
(157)

 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),. 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach 
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o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. z późn. zm.), 

[t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.),] 

u)  
(158)

 podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym , systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej 

realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

[v)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

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), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań,] 

<v) administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym 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 i z 2015 r. poz. 211), w zakresie: 

– posiadanych przez dany podmiot:  

– – rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami 

bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych 

rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz 

odpowiednio ich nadawców i odbiorców,  

– –  rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także 

obrotów i stanów tych rachunków,  

– zawartych przez dany podmiot umów: 

– – kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z 

tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu 

zabezpieczenia ich spłaty,  

– – depozytowych,  

– – udostępniania skrytek sejfowych, 

– nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,  
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– obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi 

lub innymi papierami wartościowymi  

– w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów.> 

w)  
(159)

 krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 

406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w 

zakresie swoich kompetencji, 

wa)  
(160)

 Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. poz. 1348) w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań, 

x)  
(161)

 Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie sprawowanego 

nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z wykonywaniem tego 

nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tym organem 

porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.); 

y)  
(162)

 lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym; 

z)  
(163)

 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 904); 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem 

danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji 

inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do pośredniczenia w dokonywaniu 

przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z 

nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 
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[2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, 

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz 

powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

regulują odrębne ustawy.] 

<2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, 

organom Krajowej Administracji Skarbowej oraz powiernikowi i jego zastępcy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i 

bankach hipotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1588 oraz z 2016 r. poz. 996), regulują 

odrębne ustawy.> 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)   
(164)

 bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w 

związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 
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3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4)   
(165)

 instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 

stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej 

konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. 
(166)

 Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom 

pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem 
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wyrażenia pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one 

dotyczą. 

4f. 
(167)

 Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. 
(168)

 Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na 

podstawie ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych 

informacji, w formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. 
(169)

 Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. 
(170)

 Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. 
(171)

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 
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[Art. 105b. 

Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s, t oraz v, w granicach 

uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gmina, po uzyskaniu informacji, o której 

mowa w art. 111c, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł, są uprawnione do uzyskania 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym banku.] 

<Art. 105b. 

Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v, w granicach 

uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gmina, po uzyskaniu informacji, o 

której mowa w art. 111c, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł, są uprawnione 

do uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym 

banku.> 

Art. 106a. 

1. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że działalność banku jest wykorzystywana 

w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem 

skarbowym lub innym przestępstwem niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub 

art. 299 Kodeksu karnego - bank zawiadamia o tym prokuratora, Policję albo inny 

właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

2. Prokurator, Policja albo inny właściwy organ uprawniony do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego, który otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może żądać 

uzupełnienia informacji, także w toku czynności podejmowanych na podstawie art. 307 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 

z późn. zm.). 

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku 

bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem 

innym niż przestępstwo, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, bank 

jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym rachunku. Blokada może nastąpić 

wyłącznie do wysokości zgromadzonych na rachunku środków, co do których zachodzi 

takie podejrzenie. 

4. Blokada środków na rachunku, dokonana w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, nie 

może trwać dłużej niż 72 godziny. 

5. Niezwłocznie po dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 3, bank zawiadamia 

prokuratora. 
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6. W terminie określonym w ust. 4, prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu lub 

odmowie wszczęcia postępowania, o którym niezwłocznie zawiadamia właściwy bank. 

Terminu określonego w art. 307 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie stosuje się. W 

razie wszczęcia postępowania prokurator w drodze postanowienia dokonuje blokady 

środków na rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące od otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. W postanowieniu określa się zakres, sposób i 

termin blokady rachunku. 

7. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku 

przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 

8. Blokada środków na rachunku upada, jeżeli przed upływem 3 miesięcy od otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie wydane postanowienie o 

zabezpieczeniu majątkowym. 

9. W kwestiach dotyczących blokady środków na rachunku, nieuregulowanych w ustawie, 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w 

dobrej wierze obowiązków określonych w ust. 3-5. W takim przypadku, jeżeli 

okoliczności, o których mowa w ust. 3-5, nie miały związku z przestępstwem lub 

ukrywaniem działań przestępczych, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność za 

szkodę wynikłą z dokonania blokady środków na rachunku ponosi Skarb Państwa. 

[11. Bank dokonuje blokady środków na rachunku bankowym, w całości, również na żądanie 

blokady rachunku, o którym mowa w art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 110. 

Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych 

czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za 

przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 

uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy 

udzielenie informacji następuje na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o 

przestępstwo skarbowe; 

2)   prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów 

mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 
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3)   osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru 

bankowego; 

[4)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz 

naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach;] 

<4) organu Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie uregulowanym w odrębnych 

ustawach;> 

5)   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków 

bankowych płatników składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu w 

związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych; 

7)   prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach 

o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań; 

[8)   organu Służby Celnej wydane w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo 

skarbowe.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 543, 749, 1020 i 1250)  

Art. 8. 

1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu 

państwa.  

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w 

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za: 

1)   realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; 

2)   koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z 

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z 

międzynarodowymi organizacjami finansowymi; 
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3)   realizację przepisów dotyczących ceł; 

3a)  współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej; 

4)   finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie 

samorządu terytorialnego; 

5)   dochodzenie należności Skarbu Państwa; 

6)   gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach; 

7)   rachunkowość i rewizję finansową; 

8)   prawo dewizowe; 

9)   bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego; 

[10)  kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej;] 

<10) realizację kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową;> 

10a)  koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 

publicznych; 

10b)  sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

11)  (uchylony). 

3. (uchylony). 

[4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów 

skarbowych.] 

<4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlega Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 12 grudnia 1997 r. O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU 

ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1144 oraz z 2015 r. poz. 1268)  

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

zwanego dalej "wynagrodzeniem rocznym". 

2. Przez użyte w ust. 1 określenie "pracownicy jednostek sfery budżetowej" rozumie się 

pracowników: 
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1)   państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są 

kształtowane na podstawie odrębnej ustawy; 

2)   zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz 

sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938); 

3)   samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie wymienionej w 

pkt 2; 

4)   biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów 

parlamentarnych. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   osób, o których mowa w: 

a)  art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654), 

b)  (utraciła moc); 

[2)   żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.] 

<2) żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura 

Ochrony Rządu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. z 

2016 r. poz. 486)  

Art. 27c. 

1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, 

kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i 

członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
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administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". 

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o: 

1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności 

gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych; 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch 

egzemplarzach: 

1)   radny - przewodniczącemu sejmiku województwa; 

2)   marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie; 

3)   wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, 

skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, 

osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz 

osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - 

marszałkowi województwa. 

4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia 

ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć 

informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z 

wykorzystaniem mienia województwa, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność 

prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 
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radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

5. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik 

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek 

organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 

administracyjne w imieniu marszałka województwa składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do pierwszego oświadczenia majątkowego 

członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, 

kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i 

członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 

administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani dołączyć informację o 

sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili 

ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są 

składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący sejmiku województwa, wojewoda lub marszałek województwa w 

terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie 

złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 

czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia 

wezwania. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 

oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują 

jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe 

przechowuje się przez 6 lat. 

[7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. 

Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej 

oświadczenie.] 
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<7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik 

urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 

w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.> 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 

złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). 

[9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 

nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do 

dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.] 

<9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w 

nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia 

występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej 

oświadczenia majątkowego.> 

[10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który 

złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej.] 

[11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

553, z późn. zm.) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub 

pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych.] 

<11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310).> 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia sejmikowi województwa informację o: 

1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 
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2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz 

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 

majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu 

województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika 

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka 

organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje 

administracyjne w imieniu marszałka województwa, uwzględniając zakazy określone w 

odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 

2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 

2015 r. poz. 1635). 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2016 

r. poz. 814)  

Art. 25c. 

1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są 

obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej 

"oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego 

oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe 

zawiera informacje o: 

1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych 

oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności 

gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych; 
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2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z 

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch 

egzemplarzach: 

1)   radny - przewodniczącemu rady powiatu; 

2)   starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie; 

3)   wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik 

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego 

powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 

starosty - staroście. 

4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia 

ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć 

informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z 

wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność 

prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 

radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają 

pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na 

stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek 

zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną 

oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć 

informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 
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jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne 

oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub 

rozwiązania umowy o pracę. 

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia 

stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do 

jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin 

ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 

oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują 

jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe 

przechowuje się przez 6 lat. 

[7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. 

Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej 

oświadczenie.] 

<7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik 

urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 

w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.> 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 

złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). 

[9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 

nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do 

dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.] 
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<9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w 

nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia 

występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej 

oświadczenia majątkowego.> 

[10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który 

złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej.] 

[11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

553, z późn. zm.) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub 

pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych.] 

<11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310).> 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o: 

1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz 

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 

majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu 

powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną 

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty, uwzględniając zakazy 

określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. 

poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 1635). 
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U S T A W A  z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 i 1247)  

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych, o 

których mowa w art. 1; 

2)   płatnik składek: 

a)  pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz 

jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku 

prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu 

przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z 

wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, 

b)  jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania 

ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia 

socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na 

czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób 

pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia 

górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, 

c)  podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją 

wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają ubezpieczeniom społecznym 

z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot, 

d)  ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, 

e)  Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, z 2006 r. poz. 

708 oraz z 2009 r. poz. 918), oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, 

f)  duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru w 

stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna zwierzchnia instytucja 

diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych objętych tą zgodą, 
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g)  jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do 

żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy 

pełniących służbę kandydacką, 

h)  (uchylona), 

i)  (uchylona), 

j)  (uchylona), 

k)  ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w związku 

z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub 

rodzeństwem, 

l)  (uchylona), 

ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub 

stypendium, 

ł
1
)  centrum integracji społecznej - w stosunku do osób pobierających świadczenie 

integracyjne, 

ł
2
)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych, 

m)  Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 

jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, oraz w stosunku do osób określonych w art. 6a ust. 1 i 

art. 6b ust. 1, 

n)  podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te 

stypendia, 

[o)  minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w stosunku 

do funkcjonariuszy celnych,] 

<o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby administracji 

skarbowej – w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,> 

p)  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy pobierających 

stypendium, 

r)  osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy 

prowadzeniu tej działalności, 
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s)  wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze 

finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli 

świadczenia te wypłacane są przez ten urząd, 

t)  jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę samorządu 

terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w 

podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu 

oświaty, 

u)  podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i 

funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten wypłaca 

im uposażenie, 

w)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie 

pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

z)  podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku do 

osób, którym wypłaca to świadczenie, 

za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób pobierających 

stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego - którymi są: 

–  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, 

–  Ochotnicze Hufce Pracy, 

–  agencje zatrudnienia, 

–  instytucje szkoleniowe, 

–  instytucje dialogu społecznego, 

–  instytucje partnerstwa lokalnego, 

–  organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania 

bezrobociu, 

–  jednostki naukowe, 

–  organizacje pracodawców, 

–  związki zawodowe, 

–  ośrodki doradztwa rolniczego, 

–  ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 
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–   korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383), 

zb)  podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych; 

3)   składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1; 

4)   zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz 

ubezpieczenia wypadkowego; 

5)   deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na 

które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do 

zapłaty; 

6)   imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom 

społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc 

kalendarzowy; 

7)   konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje 

dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego; 

8)   konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu 

składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty zapłaconych 

składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek; 

9)   przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, 

wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz 

stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz 

umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej 

działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności 

wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od 

sposobu ich powoływania; 

10)  przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek 

rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 

produktów rolnych; 



- 336 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11)  otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy 

emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych; 

12)  (uchylony); 

12a)  okresowa emerytura kapitałowa - świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1097); 

12b)  (uchylony); 

13)  międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie 

Rozliczeniowej S.A.; 

14)  (uchylony); 

15)  numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany zgodnie z przepisami o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

16)  rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; 

17)  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem - osobę fizyczną sprawującą osobistą 

opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, 

przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu 

zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

 

Art. 6. 

1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 

i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1)   pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów; 

2)   osobami wykonującymi pracę nakładczą; 

3)   członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi 

dalej "członkami spółdzielni"; 

4)   osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej "zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi 

współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; 
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5)   osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi; 

6)   posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu 

Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu 

posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi 

dalej "posłami i senatorami"; 

7)   osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej "stypendystami 

sportowymi"; 

7a)  pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; 

8)   osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

9)   osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub 

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego 

dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej 

"bezrobotnymi"; 

9a)  osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub 

przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż 

powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie 

zawodowe dorosłych, zwanymi dalej "osobami pobierającymi stypendium"; 

9b)  osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

10)  duchownymi; 

11)  żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem 

żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 

12)  osobami odbywającymi służbę zastępczą; 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 

[18a)  funkcjonariuszami Służby Celnej;] 

<18a) funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej;> 

18b)  (uchylony); 
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19)  osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek 

macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 

20)  osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami 

pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i 

poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub 

układów zbiorowych pracy; 

21)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

22)  członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, 

regulują przepisy o pomocy społecznej. 

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo 

zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1)   świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

-   przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, 

1240, 1302 i 1311). 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

albo zasiłek dla opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów lub jest 

ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277). 
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2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki 

okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

2d. Sposób opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 157). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. 

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób świadczących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 8. 

1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. 

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w 

ust. 11 - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. 

2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku 

pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym 

pozostaje w stosunku pracy. 

3. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę nakładczą. 

4. Za członka spółdzielni uważa się członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących 

się produkcją rolną, działających zgodnie z art. 138-178 oraz art. 180 § 3 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21), który wykonuje pracę na 
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rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jej rzecz 

produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. 

5. Na równi z członkiem spółdzielni, o którym mowa w ust. 4, traktuje się inne osoby, które 

wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie 

niż stosunek pracy, niebędące jej członkami i wynagradzane według zasad 

obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni. 

6. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 

1)   osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych; 

2)   twórcę i artystę; 

3)   osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: 

a)  w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

b)  z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4)   wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników 

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 

5)   osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. 

7. Za twórcę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie 

architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, 

sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i 

lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. 

8. Za artystę, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się osobę wykonującą zarobkowo 

działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i 

estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, 

instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji 

audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i 

kaskaderów. 

9. Uznanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenie daty jej rozpoczęcia następuje 

w formie decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej 

przy ministrze właściwym do spraw kultury
(1)

. 
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10. Minister właściwy do spraw kultury
(2)

 w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego powołuje, w drodze rozporządzenia, komisję, o której mowa 

w ust. 9, oraz szczegółowo określa jej zadania, a także skład i tryb działania. 

11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz 

zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci 

własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma 

oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie 

domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o 

pracę w celu przygotowania zawodowego. 

12. Za stypendystę sportowego uważa się osobę pobierającą stypendium sportowe, z 

wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. 

13. Za osobę duchowną uważa się duchownego oraz członków zakonów męskich i żeńskich 

Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem 

alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie 

ukończyli 25. roku życia. 

14. Na równi z zatrudnieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zatrudnienie 

obywateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich 

placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, chyba że umowy międzynarodowe 

stanowią inaczej. 

15. Za osobę w stosunku służby uważa się żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy: 

1)   Policji; 

2)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu; 

2a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Państwowej Straży Pożarnej; 

5)   Służby Więziennej; 

[6)   Służby Celnej;] 

<6) Służby Celno-Skarbowej> 

6a)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego; 
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7)   Biura Ochrony Rządu. 

Art. 16. 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: 

1)   pracowników, 

2)   osób wykonujących pracę nakładczą, 

3)   członków spółdzielni, 

4)   zleceniobiorców, 

5)   posłów i senatorów, 

6)   stypendystów sportowych, 

7)   pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 

8)   osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

9)   osób współpracujących ze zleceniobiorcami, 

[10)  funkcjonariuszy Służby Celnej,] 

<10) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,> 

11)  osób odbywających służbę zastępczą, 

12)  członków rad nadzorczych 

- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po 

ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i 

płatnicy składek. 

1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z 

własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 

6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

1c. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 

obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, finansuje budżet 

państwa za pośrednictwem Zakładu. 

1d. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d, 

obliczone od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą określoną w ust. 1c opłaca 

płatnik składek na zasadach określonych dla składek za zleceniobiorców. 
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2. Składki na ubezpieczenie chorobowe podlegających temu ubezpieczeniu osób, 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 8, 9 i 11, oraz w ust. 1c finansują w całości, z własnych 

środków, sami ubezpieczeni. 

3. Składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3-10, osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bezrobotnych 

pobierających stypendium oraz osób pobierających stypendium finansują w całości, z 

własnych środków, płatnicy składek. 

4. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe: 

1)   osób prowadzących pozarolniczą działalność, 

2)   osób, o których mowa w art. 7, 

finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. 

5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących 

czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, są 

finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej. 

5a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe osób 

współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca 

pozarolniczą działalność. 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem 

lub rodzeństwem finansują w całości ośrodki pomocy społecznej. 

6a. (uchylony). 

6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających: 

1)   świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, 

2)   zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

-   finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

7. (uchylony). 

7a. (uchylony). 

8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 

wychowawczych, osób, o których mowa w art. 6a ust. 1, lub osób pobierających zasiłek 
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macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne osób, o których mowa w art. 6b ust. 1, finansuje w całości 

budżet państwa za pośrednictwem Zakładu. 

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych finansują w całości 

powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

9a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających stypendium w okresie 

szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego, kierowanych przez podmioty inne niż 

powiatowe urzędy pracy, finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące. 

9b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

9b, finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 

6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:  

1)   duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% 

składki; 

2)   Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych 

klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych. 

10a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe duchownych, o których mowa w art. 9 

ust. 1a, finansuje Fundusz Kościelny, zgodnie z ust. 10 pkt 1, w części obliczonej od 

różnicy podstawy wymiaru składek określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5 i podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. 

11. Składki na ubezpieczenia chorobowe, emerytalne i rentowe duchownych podlegających 

dobrowolnie tym ubezpieczeniom finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni. 

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

20, finansuje w całości budżet państwa. 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

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

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

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w 

art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w art. 24 

ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d 

i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty 

składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony w 

miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 

hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a 

także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o 
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ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje 

nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 
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wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 
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wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

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

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących 

dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych 

po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo 

brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

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

decyzji; 

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

kontroli. 
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2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

[3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2016 r. poz. 599), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.] 

<3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1619), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 

rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych.> 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
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uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 

45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II 

do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

[9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 

rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a, 

a także - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych - wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta.] 



- 351 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

wynikającym z ust. 3a, a także – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń 

rodzinnych – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.> 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca ostatniego dnia 

roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 
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4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania ubezpieczonego 

z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę opłacenia 

składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 
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3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego 

przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 
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4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

Uwaga: ust. 17 dodany ustawą z dn. 6 października 2016 r.  o 

zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

 

17. [Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na jego 

żądanie dane:] <Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie 

dane:> 

1) dotyczące ubezpieczonego: 

a) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania – do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c) identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji – do najniższego posiadanego 

poziomu, 

[d) NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu,] 

<d) numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu,> 

e) numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f) ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g) stopień niepełnosprawności, 

h) kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i) okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
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j) wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k) okres rozliczeniowy, 

l) kod tytułu ubezpieczenia, 

m) informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n) wymiar czasu pracy, 

o) kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p) podstawa wymiaru składki na: 

– ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

– ubezpieczenie chorobowe, 

– ubezpieczenie wypadkowe, 

– ubezpieczenie zdrowotne, 

q) wysokość składki na: 

– ubezpieczenie emerytalne, 

– ubezpieczenia rentowe, 

– ubezpieczenie chorobowe, 

– ubezpieczenie wypadkowe, 

– ubezpieczenie zdrowotne, 

r) kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s) kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2) dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a) numer PESEL, 

b) kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c) stopień niepełnosprawności, 

d) czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3) dotyczące płatników składek: 

[a) NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu,] 
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<a) numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu,> 

b) data powstania obowiązku opłacania składek, 

c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d) liczba ubezpieczonych, 

e) stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f) kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g) kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h) liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i) liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j) suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4) dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a) numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania – do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c) stopień niezdolności do pracy, 

d) symbol świadczenia, 

e) wysokość świadczenia, 

f) wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

[– w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz podległych mu i nadzorowanych przez niego jednostek, 

zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych 

własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych.] 

<– w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do 

skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz 

zadań analityczno-sprawozdawczych.> 

Art. 83. 

1. Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności: 

1)   zgłaszania do ubezpieczeń społecznych; 
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2)   przebiegu ubezpieczeń; 

3)   ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek; 

3a)  ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także 

umarzania należności z tytułu tych składek; 

4)   ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 

5)   wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

2. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, 

licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia. 

[4. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej 

przyznania takiego świadczenia, a także od decyzji w sprawach o umorzenie należności z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie 

przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o 

ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej 

instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań 

od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.] 

<4. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji 

odmawiającej przyznania takiego świadczenia, od decyzji w sprawach o umorzenie 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także od decyzji w sprawie 

wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie 

przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o 

ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w 

pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania 

administracyjnego.> 

5. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, 

lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. 

6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu 

nie nadaje się dalszego biegu. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16784712
https://sip.lex.pl/#/dokument/16784712
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7. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do 

sądu wraz z uzasadnieniem. 

Art. 83c. 

[1. Dla postanowień, od których przysługuje zażalenie, wydanych przez kierownika terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu działającego jako organ egzekucyjny na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organem odwoławczym jest 

dyrektor izby skarbowej.] 

<1. Dla postanowień, od których przysługuje zażalenie, wydanych przez kierownika 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu działającego jako organ egzekucyjny na 

podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organem 

odwoławczym jest dyrektor izby administracji skarbowej.> 

2. Od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postanowień Zakładu w sprawie 

stanowiska wierzyciela zażalenie nie przysługuje. 

 

Art. 96. 

[1. Izby i urzędy skarbowe są obowiązane przekazywać Zakładowi informacje o 

stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych.] 

<1. Izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe są 

obowiązane przekazywać Zakładowi informacje o stwierdzonych przypadkach 

naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych.> 

2. Organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie 

terytorialnym są zobowiązane do udostępniania Zakładowi, na jego wniosek, wyników 

kontroli przeprowadzonych przez te organy. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887)  

 

Art. 6. 

1. Okresami składkowymi są następujące okresy: 

1)   ubezpieczenia; 
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2)   opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o 

organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach wymienionych w art. 

195 pkt 1-4 i 8, w przepisach o adwokaturze, w przepisach o zatrudnieniu i 

przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej; 

3)   zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych: 

a)  okresy pozostawania duchownymi przed dniem 1 lipca 1989 r., pod warunkiem opłacania 

składek na ubezpieczenie społeczne za cały okres podlegania temu ubezpieczeniu, 

b)  okresy przebywania duchownych na misjach oraz okresy prowadzenia przez duchownych 

działalności duszpasterskiej wśród Polonii, przypadające po dniu 14 listopada 1991 r., do 

dnia wejścia w życie ustawy; 

4)   czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne albo okresy 

zastępczych form tej służby; 

5)   działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy 

zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i 

okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

6)   pełnionej w Polsce służby: 

a)  w Policji (Milicji Obywatelskiej), 

b)  w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (w organach bezpieczeństwa publicznego), 

c)  w Straży Granicznej, 

d)  w Służbie Więziennej, 

e)  w Państwowej Straży Pożarnej, 

f)  w Służbie Celnej, 

g)  w Biurze Ochrony Rządu[;] <,> 

<h) w Służbie Celno-Skarbowej;> 

7)   pobierania zasiłku macierzyńskiego; 

8)   osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na 

mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1956 r. za działalność polityczną; 

9)   zatrudnienia za granicą osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, jeżeli 

osoby te powróciły do kraju po dniu 22 lipca 1944 r. i zostały uznane za repatriantów; 
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10)  świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, 

nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. 

2. Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. 

następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za 

które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne: 

1)   zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia: 

a)  na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru 

czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z 

ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy albo rentę 

chorobową, 

b)  obywateli polskich za granicą - w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i 

urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i w innych misjach lub misjach specjalnych, a także w innych polskich 

placówkach, instytucjach lub przedsiębiorstwach, do których zostali delegowani lub 

skierowani; dotyczy to również członków rodziny delegowanego lub skierowanego tam 

pracownika, którzy podjęli zatrudnienie w tych placówkach w czasie pobytu za granicą, 

c)  obywateli polskich za granicą - w organizacjach międzynarodowych, zagranicznych 

instytucjach i w zakładach, do których zostali skierowani w ramach współpracy 

międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz polskich; 

zgoda nie jest wymagana w stosunku do pracowników, którzy wyjechali za granicę przed 

dniem 9 maja 1945 r., 

d)  obywateli polskich za granicą - u innych pracodawców zagranicznych, jeżeli w okresie 

pracy za granicą były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce; 

2)   pracy przymusowej: 

a)  wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej, 

b)  wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od 

dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r., 

c)  wykonywanej na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r., 

d)  wykonywanej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i 

wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby 

wojskowej w Wojsku Polskim; 

3)   zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w 

przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r.; 
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4)   pracy wykonywanej w czasie odbywania na obszarze Państwa Polskiego kary 

pozbawienia wolności, kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tymczasowego 

aresztowania - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu 

pracy określonego dla takiej pracy; 

5)   niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy na podstawie 

przepisów Kodeksu pracy zostało wypłacone wynagrodzenie lub odszkodowanie; 

6)   czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu 

niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym 

okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla 

bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy; 

6a)  niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych; 

7)   sprawowania mandatu posła lub senatora w Państwie Polskim; 

8)   internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym 

(Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178); 

9)   wykonywania działalności twórczej lub artystycznej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na 

ubezpieczenie społeczne lub w których ubezpieczony był zwolniony od opłacania składki, 

b)  przypadającej przed dniem 1 stycznia 1974 r., uznane przez Komisję do Spraw 

Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającą przy ministrze właściwym do spraw 

kultury, pod warunkiem że twórca lub artysta opłacał składki na ubezpieczenie społeczne 

po dniu 31 grudnia 1973 r.; 

10)  pracy adwokatów wykonywanej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na 

ubezpieczenie społeczne lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu; 

11)  wykonywania na obszarze Państwa Polskiego pracy nakładczej: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to 

ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, 

jeżeli w tych okresach osoba wykonująca taką pracę uzyskiwała wynagrodzenie w wysokości 

co najmniej połowy obowiązującego najniższego wynagrodzenia, określonego na 

podstawie przepisów Kodeksu pracy; 
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12)  pracy na obszarze Państwa Polskiego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w 

innych spółdzielniach zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, w zespołowych gospodarstwach rolnych spółdzielni kółek rolniczych 

zrzeszonych w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz pracy 

na rzecz tych spółdzielni: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za które opłacono składkę na to 

ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od opłacania składki, 

b)  przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu; 

13)  pracy na obszarze Państwa Polskiego wykonywanej na rzecz jednostek gospodarki 

uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz współpracy 

przy wykonywaniu takiej umowy: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego 

ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało 

zwolnienie od opłacania składki, 

b)  wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1976 r., jeżeli umowa odpowiadała warunkom 

ubezpieczenia obowiązującym w tym dniu; 

14)  pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego: 

a)  objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i okresy kontynuowania tego 

ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało 

zwolnienie od opłacania składki, 

b)  prowadzonej przed dniem objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tego tytułu, jeżeli 

prowadzenie działalności gospodarczej odpowiadało warunkom ubezpieczenia; 

15)  współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze 

Państwa Polskiego objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz okresy 

kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w 

których występowało zwolnienie od opłacania składki; 

16)  ubezpieczenia społecznego duchownych na obszarze Państwa Polskiego, za które 

opłacono składkę na to ubezpieczenie lub w których występowało zwolnienie od 

opłacania składki; 

17)  pobierania stypendium sportowego z tytułu wyczynowego uprawiania sportu na obszarze 

Państwa Polskiego po ukończeniu 15 roku życia, z wyjątkiem okresów pobierania 

stypendium przez osoby uczące się lub studiujące w systemie studiów dziennych. 
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3. Za okresy zatrudnienia i okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego, o których mowa w 

ust. 2, uważa się: 

1)   okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład 

Rzeczypospolitej Polskiej w obecnych granicach oraz  

2)   okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej na terenach wchodzących w skład 

Rzeczypospolitej Polskiej przed ustaleniem jej obecnych granic. 

 

Art. 32. 

1. Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o 

których mowa w ust. 2 i 3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 ust. 2 i 3. 

1a. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze nie uwzględnia się: 

1)   okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 

r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa. 

2)   (uchylony). 

2. Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w 

szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej 

szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających 

wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub 

otoczenia. 

3. Dla celów ustalenia uprawnień, o których mowa w ust. 1, za pracowników zatrudnionych w 

szczególnym charakterze uważa się: 

1)   pracowników organów kontroli państwowej; 

2)   pracowników organów administracji celnej; 

3)   pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną; 

4)   dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz 

w organach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objętych 

układem zbiorowym pracy dziennikarzy; 

5)   nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących 

pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela; 
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[6)   żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej;] 

<6) żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, 

Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej;> 

7)   pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 

8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

191 i 298). 

4. Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na 

podstawie których osobom wymienionym w ust. 2 i 3 przysługuje prawo do emerytury, 

ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

4a. (utracił moc). 

5. Odrębne przepisy określają zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, 

nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 620)  

 

[o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego] 
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<o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby 

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

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego> 

[Art. 1. 

1. Ustawa normuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego za 

szkody wyrządzone przez nich, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków służbowych, w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji organu 

lub jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych albo nadzorowanych 

przez ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, do spraw finansów publicznych, 

Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa 

Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   funkcjonariuszu - należy przez to rozumieć: policjanta, funkcjonariusza Straży 

Granicznej, funkcjonariusza Służby Celnej, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, 

strażaka Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Służby Więziennej, 

funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego; 

2)   uposażeniu przysługującym funkcjonariuszowi - należy przez to rozumieć uposażenie 

zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne funkcjonariuszowi w dniu 

wyrządzenia szkody, a w przypadku szkody powstałej po rozwiązaniu stosunku służbowego 

- należne w dniu zwolnienia ze służby.] 

<Art. 1. 

1. Ustawa normuje odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy Policji, Straży 

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

Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i 
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Centralnego Biura Antykorupcyjnego za szkody wyrządzone przez nich, wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, w mieniu 

Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji organu lub jednostek 

organizacyjnych podległych, podporządkowanych albo nadzorowanych przez 

ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, do spraw finansów publicznych, 

Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) funkcjonariuszu – należy przez to rozumieć: policjanta, funkcjonariusza Straży 

Granicznej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusza Biura 

Ochrony Rządu, strażaka Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusza Służby 

Więziennej, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

2) uposażeniu przysługującym funkcjonariuszowi – należy przez to rozumieć 

uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne 

funkcjonariuszowi w dniu wyrządzenia szkody, a w przypadku szkody powstałej po 

rozwiązaniu stosunku służbowego – należne w dniu zwolnienia ze służby.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. 

poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505)  

 

Art. 3. 

Przepisy ustawy nie dotyczą: 

[1)   broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura 

Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz innych 
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państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji 

regulują odrębne przepisy;] 

<1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-

Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w 

odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy;> 

2)   broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi 

realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na 

podstawie umów i porozumień międzynarodowych; 

2a)  broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznych państw 

członkowskich Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z wykonywaniem, za zgodą właściwych organów Rzeczypospolitej 

Polskiej, zadań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

2b)  
(2)

 broni i amunicji stanowiących uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorących 

udział we wspólnej operacji, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o 

udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub 

wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

295); 

3)   obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla 

obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu 

przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę 

broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na 

podstawie odrębnych przepisów; 

4)   przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych, w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.). 

Art. 15. 

1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 

1)   niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; 
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2)   z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie 

ograniczonej sprawności psychofizycznej; 

3)   wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 

4)   uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych; 

5)   nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: 

a)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

b)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: 

-      przeciwko życiu i zdrowiu, 

-    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

2. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, 

stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 

lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. 

3. 
(3)

 Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń , lub osoba, która 

zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi Policji 

orzeczenia lekarskie i psychologiczne , stwierdzające, że nie należą do osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że mogą dysponować bronią, wydane 

przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed dniem złożenia wniosku. 

4. 
(4)

 Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 

i 2 obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia 

lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, 

że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 i że nie może dysponować bronią, 

lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym 

właściwy organ Policji. 

4a. 
(5)

 Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 

ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o 

której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505), ubiegających się lub posiadających 
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dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w 

trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

5. W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba 

posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do 

niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia 

wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog 

zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji. 

[6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży 

Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych 

formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową.] 

<6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony 

Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz 

funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

posiadają przydzieloną im broń służbową.> 

7. 
(6)

 (uchylony). 

8. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ust. 3-5, ponosi osoba poddana 

badaniu. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanów 

chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 

2-4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń, rejestracji broni, biorąc pod 

uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni 

pneumatycznej osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią. 

Art. 16. 

1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać 

egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów 
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dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą 

bronią. 

[2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy 

innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni 

myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający 

licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, 

jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.] 

<2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Służby 

Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji 

uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz 

członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję 

zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, 

jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.> 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania i 

zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za 

egzamin. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej, dotyczącej znajomości 

przepisów w zakresie zgodnego z prawem posiadania i używania danej broni, oraz z 

części praktycznej, dotyczącej umiejętności posługiwania się tą bronią, a stawki 

odpłatności za egzamin powinny być zróżnicowane w zależności od celu, w jakim ma być 

wydane pozwolenie na broń. 
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U S T A W A  z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 

186, z późn. zm.) 

[Art. 16a. 

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie 

skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.), korektę 

deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez 

uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.] 

<Art. 16a. 

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył 

prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. ...), korektę deklaracji podatkowej i w całości 

uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność 

publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.> 

 

Art. 53. 

 § 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby 

nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie 

czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może 

nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. 

§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w 

stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. 

§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 

określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości 

minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest 

także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. 

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, 

poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 
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§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu I 

działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego. 

§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to 

wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze. 

§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę 

rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę 

obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i 

stopień jej naruszenia. 

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako 

wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne 

okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień 

społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na 

uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a 

sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące 

lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności 

wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu 

zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek 

zasługujących na uwzględnienie. 

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje 

również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w 

której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem 

międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna 

morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. 

§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie 

kontynentalnym. 

§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa 

polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które zagraża 

Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej 

dziesięciokrotności wielkiej wartości. 
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§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w 

tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej 

użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju. 

§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo 

innego. 

§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 

przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 

pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego 

przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego 

przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie 

oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie 

można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu 

osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu, 

przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny. 

§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 

21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

§ 21. Księgami są: 

1)   księgi rachunkowe; 

2)   podatkowa księga przychodów i rozchodów; 

3)   ewidencja; 

4)   rejestr; 

5)   inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w 

szczególności zapisy kasy rejestrującej. 

§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. 
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§ 24. (uchylony). 

§ 25. (uchylony). 

§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub 

samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, 

należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a 

należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu 

terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. 

§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także 

należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu 

zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących 

Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona 

liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości 

lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy 

nastąpił. 

§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to 

spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że 

zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. 

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota 

niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności 

celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera 

podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie 

wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji". 

§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające", 

"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek 

podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku", mają znaczenie nadane 

im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.), z tym że określenie "podatek" oznacza również zaliczkę na podatek, 

ratę podatku, a także opłaty oraz inne niepodatkowe należności budżetu państwa o 

podobnym charakterze daninowym; określenie "podatnik" oznacza również osobę 
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zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa o 

podobnym charakterze daninowym. 

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot 

zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a. 

§ 30b. 
(11)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "podmiot wypłacający", "podmiot 

gospodarczy" oraz "pośredni odbiorca" mają znaczenie nadane im w rozdziale 7a ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

361, z późn. zm.). 

§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "informacja podsumowująca" ma znaczenie 

nadane mu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 

§ 30d. 
(12)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dokument handlowy zastępujący 

uproszczony dokument towarzyszący", "dokument zastępujący e-AD", "dostawa 

wewnątrzwspólnotowa", "e-AD", "eksport", "import", "legalizacyjne znaki akcyzy", 

"nabycie wewnątrzwspólnotowe", "numer referencyjny", "procedura zawieszenia poboru 

akcyzy", "przedpłata akcyzy", "skład podatkowy", "System", "terytorium kraju", 

"terytorium państwa członkowskiego", "uproszczony dokument towarzyszący", 

"uszkodzone znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki 

akcyzy" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). 

§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "koncentrat", "urobek rudy miedzi" oraz 

"wydobycie miedzi oraz srebra" mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 2 marca 2012 

r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362). 

§ 30f. 
(13)

 Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "sprawozdanie finansowe", "opinia" oraz 

"raport" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768). 

[§ 31. Kontrola skarbowa jest to kontrola określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o 

kontroli skarbowej.] 

<§ 31. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie są 

to czynności określone w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej.> 
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[§ 31a. Czynności kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego są to czynności 

określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, 

z późn. zm.).] 

§ 32. 
(14)

 Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola 

celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny", 

"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "stawka celna", 

"wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie celne", mają znaczenie nadane im 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "unijnym kodeksem celnym", w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 

(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. 

Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.). Określenie "należność celna" oznacza 

odpowiednio "należności celne przywozowe" i "należności celne wywozowe" w 

rozumieniu unijnego kodeksu celnego. 

§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza 

odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w 

ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w 

odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak 

środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a 

także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione 

przez właściwy organ administracji państwowej. 

§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar 

wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu zabronionego 

rozumie się wartość celną towaru. 

§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa", 

"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego 

inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze", 
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"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z 

zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości dewizowe", 

"waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", "zezwolenie 

dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). 

§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe" "gra 

losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria 

promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane im 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 

późn. zm.). 

§ 35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez 

to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich 

wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową; przepisy Kodeksu karnego 

skarbowego dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych 

państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków 

ich personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe 

pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

[§ 37. Finansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   urząd skarbowy; 

2)   inspektor kontroli skarbowej; 

3)   urząd celny.] 

<§ 37. Finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: 

1) naczelnik urzędu skarbowego; 

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej.> 

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   Straż Graniczna; 

2)   Policja; 

3)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4)   Żandarmeria Wojskowa; 

5)   Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

[§ 39. Organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest to: 
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1)   miejscowo właściwa izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu celnego; 

2)   miejscowo właściwa izba skarbowa - w sprawach należących do właściwości urzędu 

skarbowego, a jeżeli postępowanie przygotowawcze prowadzi inspektor kontroli 

skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej; 

3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli postanowienie lub zarządzenie 

wydał finansowy organ nadrzędny określony w pkt 1 i 2.] 

<§ 39. Organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego jest: 

1) miejscowo właściwy dyrektor izby administracji skarbowej – w sprawach należących 

do właściwości naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-

skarbowego; 

2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jeżeli postanowienie lub zarządzenie 

wydał organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego 

określony w pkt 1; 

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych – w sprawach należących do 

właściwości Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.> 

§ 39a. 
(15)

 Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania 

przygotowawczego określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym 

organem postępowania przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator do 

spraw wojskowych. 

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ 

prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym 

charakterze. 

§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w 

tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi. 

 

Art. 56a. 

§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu 

informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem 



- 379 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega 

karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 3. Nie podlega karze określonej w § 1 i 2 podatnik, który złożył właściwemu organowi 

podatkowemu informację, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed 

dniem: 

1)   rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług; 

[2)   doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania 

kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w 

przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia - przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub 

postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;] 

<2) doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie 

podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia – 

przed dniem wszczęcia takiej kontroli, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w 

pkt 1;> 

<2a) wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług;> 

3)   wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie 

miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2. 

 

Art. 83. 

 [§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego 

nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w 

szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu 

dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, 

uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.] 

<§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia lub 

utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej 
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osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej 

działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni 

bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa,  

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.> 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

[Art. 114a. 

Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe może być także 

zawieszone, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze względu na 

toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, 

organami celnymi lub sądami administracyjnymi. Zawieszone postępowanie podejmuje 

się, jeżeli ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie. 

Art. 114b. 

W razie uzasadnionej potrzeby akta sprawy można udostępnić, wydać z nich odpisy lub kopie 

także organom prowadzącym postępowanie kontrolne, podatkowe, celne lub 

administracyjne, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tego 

postępowania.] 

<Art. 114a. 

Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe może być 

także zawieszone, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze 

względu na prowadzoną kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową lub toczące 

się postępowanie przed organami podatkowymi, organami celnymi lub sądami 

administracyjnymi. Zawieszone postępowanie podejmuje się, jeżeli ustąpiły 

przyczyny uzasadniające jego zawieszenie. 

Art. 114b. 

W razie uzasadnionej potrzeby akta sprawy można udostępnić, wydać z nich odpisy lub 

kopie także organom prowadzącym kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, 

postępowanie podatkowe, celne lub administracyjne, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego przeprowadzenia tej kontroli lub tego postępowania.> 

 

 

 



- 381 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 118. 

[§ 1. Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe są: 

1)   urząd skarbowy; 

2)   inspektor kontroli skarbowej; 

3)   urząd celny; 

4)   Straż Graniczna; 

5)   Policja; 

6)   Żandarmeria Wojskowa.] 

<§ 1. Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe są: 

1) naczelnik urzędu skarbowego; 

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 

4) Straż Graniczna; 

5) Policja; 

6) Żandarmeria Wojskowa.> 

§ 2. Organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe jest 

także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

[§ 3. Czynności procesowe organów, o których mowa w § 1 pkt 1, 3-6 i § 2, wykonują 

upoważnieni przedstawiciele tych organów.] 

<§ 3. Czynności procesowe organów, o których mowa w § 1 i § 2, wykonują upoważnieni 

przedstawiciele tych organów.> 

[§ 4. 
(46)

 W granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego, niezbędnych czynności procesowych w 

sprawach, o których mowa w art. 133 § 1 pkt 1, mogą dokonywać także upoważnieni przez 

urząd celny funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbie celnej. Po dokonaniu tych 

czynności przekazuje się sprawę urzędowi celnemu do dalszego prowadzenia, chyba że za 

wykroczenie skarbowe nałożono karę grzywny w drodze mandatu karnego.] 
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Art. 122. 

§ 1. W sprawach, w których finansowy organ postępowania przygotowawczego jest 

uprawniony do prowadzenia takiego postępowania, a następnie do wniesienia i popierania 

aktu oskarżenia przed sądem: 

[1)   
(50)

 przez wyrażenie "prokurator" w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, art. 

20 § 1 i 1b, art. 23, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 135, art. 156 § 5, art. 158, art. 

160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 231 § 1, art. 232 § 1, art. 

232a § 2, art. 236, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 285 § 1a, art. 288 § 1, art. 290 § 1 i 2, 

art. 299 § 3, art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 325e § 2 zdanie drugie, art. 

327 § 1 i 3, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 343a § 2 zdanie 

drugie, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446, art. 448, art. 505, art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 

530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 § 2, art. 611fs, art. 618 § 1 pkt 2 

oraz art. 626a Kodeksu postępowania karnego rozumie się także "finansowy organ 

postępowania przygotowawczego"; 

2)   przez wyrażenie "prokurator" w art. 15 § 1, art. 48 § 1, art. 179 § 3, art. 325, art. 325e § 

4 zdanie drugie, art. 326 § 1-3, art. 327 § 2 i 3 oraz art. 626a Kodeksu postępowania 

karnego rozumie się także "organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego", z tym że z tytułu sprawowanego nadzoru organ nadrzędny nie może 

przejąć sprawy do swego prowadzenia;] 

<1) przez wyrażenie „prokurator” w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, art. 

20 § 1 i 1b, art. 23, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 135, art. 156 § 5, art. 158, 

art. 160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 231 § 1, art. 232 § 

1, art. 232a § 2, art. 236, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 285 § 1a, art. 288 § 1, art. 

290 § 1 i 2, art. 293 § 1 i 4, art. 299 § 3, art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 

324 § 1 i 2, art. 325e § 2 zdanie drugie, art. 327 § 1 i 3, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, 

art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 343a § 2 zdanie drugie, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 

446, art. 448, art. 505, art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 

2, art. 570, art. 571 § 2, art. 611fs, art. 618 § 1 pkt 2 oraz art. 626a Kodeksu 

postępowania karnego rozumie się także „finansowy organ postępowania 

przygotowawczego”; 

2) przez wyrażenie „prokurator” w art. 15 § 1, art. 48 § 1, art. 179 § 3, art. 325, art. 

325e § 4 zdanie drugie, art. 326 § 1–3, art. 327 § 2 i 3 oraz art. 626a Kodeksu 

postępowania karnego rozumie się także „organ nadrzędny nad finansowym 
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organem postępowania przygotowawczego”, z tym że z tytułu sprawowanego 

nadzoru Szef Krajowej Administracji Skarbowej i minister właściwy do spraw 

finansów publicznych jako organy nadrzędne nie mogą przejąć sprawy do swego 

prowadzenia;> 

3)   przez wyrażenie "Prokurator Generalny" w art. 328 Kodeksu postępowania karnego 

rozumie się także "ministra właściwego do spraw finansów publicznych", gdy potrzeba 

uchylenia prawomocnego postanowienia zachodzi w sprawie o wykroczenie skarbowe. 

§ 2. Finansowy organ postępowania przygotowawczego może wystąpić z wnioskiem do 

prokuratora o podjęcie czynności, o których mowa w art. 73 § 2 i 3, art. 180 § 1, art. 202 § 

1, art. 203 § 2, art. 214 § 1 i 8, art. 218 § 1 zdanie drugie, art. 220 § 1, art. 226 zdanie 

drugie, art. 237 § 1 i 2, art. 247 § 1 i 2, art. 250 § 2-4, art. 263 § 2, art. 270 § 1 oraz art. 

293 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w art. 202 § 1 

Kodeksu postępowania karnego, prokurator powołuje biegłych lekarzy psychiatrów, a 

także gdy sąd zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego, prokurator z mocy 

prawa obejmuje nadzorem postępowanie przygotowawcze. W sprawach o wykroczenia 

skarbowe w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego powołuje się jednego 

biegłego lekarza psychiatrę, a powołując go, prokurator może objąć dochodzenie 

nadzorem. 

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w razie przejęcia sprawy przez prokuratora do swego 

prowadzenia. 

Art. 133. 

[§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: 

1)   urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w 

art. 63-75c, art. 85-96 § 1, art. 106h i art. 107-111 § 1 oraz w sprawach ujawnionych w 

zakresie swojego działania przez urzędy celne z art. 106e, art. 106f i art. 106k, a także w 

sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 60, art. 61, art. 

76, art. 80, art. 83 oraz art. 84 § 1; 

2)   urząd skarbowy - w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe; 

3)   inspektor kontroli skarbowej - w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli 

skarbowej.] 

<§ 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą:  
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1) naczelnik urzędu celno-skarbowego – w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63–68, art. 

69 § 1, 3 i 4, art. 69a–70, art. 73–73a, art. 75a–75c, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, 

art. 85–95, art. 96 § 1, art. 97–106k, art. 107–110b i art. 111 § 1 oraz w sprawach 

ujawnionych w zakresie swojego działania przez naczelnika urzędu celno-

skarbowego określonych w art. 54 § 2 i 3, art. 55 § 2 i 3, art. 56 § 2–4, art. 56a, art. 

56b, art. 57 § 1, art. 60–62, art. 69 § 2, art. 71, art. 72, art. 75, art. 76 § 2 i 3, art. 77 § 

2 i 3, art. 78 § 2 i 3, art. 80, art. 80a, art. 81–83, art. 84 § 1, art. 106l i art. 106ł; 

2) naczelnik urzędu skarbowego – w sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w sprawach o przestępstwa skarbowe i 

wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie swojego działania.> 

§ 2. Organy, o których mowa w § 1, mogą wszcząć postępowanie przygotowawcze w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe nienależące do ich 

właściwości; po zabezpieczeniu dowodów przekazują sprawę do dalszego prowadzenia 

właściwemu organowi. 

§ 3. 
(61)

 Organy, o których mowa w § 1, informują o wszczęciu i prawomocnym zakończeniu 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe właściwe 

organy podatkowe lub celne, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 

wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego. 

 

Art. 135. 

§ 1. W wypadku gdy sprawcy zarzucono kilka przestępstw skarbowych albo wykroczeń 

skarbowych, względnie gdy zachodzi zbieg przepisów określony w art. 7 § 1, a sprawy 

należą do właściwości różnych organów postępowania przygotowawczego, właściwy jest 

organ, który pierwszy wszczął postępowanie. 

§ 2. Jeżeli sprawcy zarzucono przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, a sprawy 

należą do właściwości różnych finansowych organów postępowania przygotowawczego, 

właściwy jest organ, który wszczął postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe. 

§ 3. Jeżeli sprawa o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe należy do właściwości 

finansowych i niefinansowych organów postępowania przygotowawczego, postępowanie 

prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego, chyba że postępowanie 

przygotowawcze prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Spór o właściwość między 
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finansowymi i niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego rozstrzyga 

prokurator właściwy ze względu na siedzibę organu niefinansowego. 

[§ 4. Spór o właściwość między finansowymi organami postępowania przygotowawczego 

rozstrzyga organ nadrzędny nad tymi organami. Jeżeli spór toczy się między finansowymi 

organami postępowania przygotowawczego niemającymi wspólnego organu nadrzędnego, 

rozstrzyga go minister właściwy do spraw finansów publicznych.] 

<§ 4. Spór o właściwość między finansowymi organami postępowania przygotowawczego 

rozstrzyga organ nadrzędny nad tymi organami. Jeżeli spór toczy się między 

finansowymi organami postępowania przygotowawczego niemającymi wspólnego 

organu nadrzędnego, rozstrzyga go Szef Krajowej Administracji Skarbowej.> 

§ 5. W czasie trwania sporu o właściwość każdy z organów postępowania przygotowawczego 

dokonuje czynności niecierpiących zwłoki. 

 

Art. 136. 

[§ 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego 

lub jego upoważniony przedstawiciel albo osoba, o której mowa w art. 118 § 4, a także 

niefinansowy organ postępowania przygotowawczego, gdy przepis szczególny tak 

stanowi; postępowaniu temu nie stoi na przeszkodzie uprzednie wszczęcie postępowania 

przygotowawczego.] 

<§ 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania 

przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel, a także niefinansowy organ 

postępowania przygotowawczego, gdy przepis szczególny tak stanowi; postępowaniu 

temu nie stoi na przeszkodzie uprzednie wszczęcie postępowania 

przygotowawczego.> 

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i sposób 

wydawania funkcjonariuszom finansowych organów postępowania przygotowawczego i 

niefinansowych organów postępowania przygotowawczego upoważnienia do nakładania 

kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, szczegółowe zasady 

jej nakładania i sposób uiszczania, sposób ewidencjonowania grzywien nałożonych w 

drodze mandatu karnego, organy właściwe w sprawach rozliczania formularzy mandatu 

karnego oraz wzory formularzy mandatu karnego, mając na względzie potrzebę szybkiej 

reakcji na fakt popełnienia wykroczenia skarbowego oraz potrzebę ujednolicenia zasad 
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nakładania przez funkcjonariuszy uprawnionych organów kary grzywny w drodze 

mandatu karnego, a także pouczenia osób karanych o ich prawach i obowiązkach. 

 

Art. 150. 

§ 1. 
(69)

 Określone w Kodeksie postępowania karnego obowiązki i uprawnienia Policji, z 

wyjątkiem art. 214 § 6, dotyczą także innych organów dochodzenia. 

§ 2. W razie potrzeby inny niż Policja organ dochodzenia może zwrócić się do Policji z 

wnioskiem o udzielenie pomocy przy dokonaniu czynności procesowej. 

[§ 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię 

Wojskową, a gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez inny niż urząd 

celny finansowy organ postępowania przygotowawczego - przez Policję na żądanie tego 

organu. 

§ 4. Oprócz Policji czynność, o której mowa w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania karnego, 

może być dokonana także przez Straż Graniczną, Służbę Celną, Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Żandarmerię Wojskową.] 

<§ 3. Czynności, o których mowa w art. 75 § 2 oraz art. 285 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego, są dokonywane przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub 

Żandarmerię Wojskową, a gdy postępowanie przygotowawcze prowadzone jest 

przez inny niż naczelnik urzędu celno-skarbowego finansowy organ postępowania 

przygotowawczego – przez Policję na żądanie tego organu. 

§ 4. Oprócz Policji czynność, o której mowa w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego, może być dokonana także przez Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub 

Żandarmerię Wojskową.> 

Art. 153. 

[§ 1. 
(73)

 Postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być 

zakończone w ciągu 3 miesięcy. W razie niezakończenia postępowania w tym terminie 

organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, a gdy 

postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator - prokurator bezpośrednio przełożony, 

mogą przedłużyć je na okres do 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach 
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właściwy prokurator bezpośrednio przełożony może przedłużyć okres postępowania na 

dalszy czas oznaczony, jednak gdy jest ono prowadzone w formie śledztwa, przedłużenia 

na okres przekraczający rok dokonuje prokurator nadrzędny nad prokuratorem 

nadzorującym lub prowadzącym postępowanie.] 

<§ 1. Postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo skarbowe powinno być 

zakończone w ciągu 3 miesięcy. W razie niezakończenia postępowania w tym 

terminie organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego, a gdy postępowanie prowadzi lub nadzoruje prokurator – 

prokurator bezpośrednio przełożony, mogą przedłużyć je na okres do 1 roku. W 

szczególnie uzasadnionych wypadkach organ nadrzędny nad finansowym organem 

postępowania przygotowawczego, a gdy postępowanie prowadzi lub nadzoruje 

prokurator – prokurator bezpośrednio przełożony mogą przedłużyć okres 

postępowania na dalszy czas oznaczony, jednak gdy jest ono prowadzone w formie 

śledztwa, przedłużenia na okres przekraczający rok dokonuje prokurator nadrzędny 

nad prokuratorem nadzorującym lub prowadzącym postępowanie.> 

§ 2. Dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe po jego przedłużeniu toczy się nadal 

jako dochodzenie. 

§ 3. W razie niezakończenia dochodzenia w sprawie o wykroczenie skarbowe prowadzonego 

przez organ postępowania przygotowawczego w ciągu 2 miesięcy, organ nadrzędny nad 

tym organem może przedłużyć dochodzenie na czas oznaczony. 

 

  [Art. 153a.
 

 Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu oraz o jego umorzeniu, 

gdy nie podlegało ono nadzorowi prokuratora, zatwierdza organ nadrzędny nad 

finansowym organem postępowania przygotowawczego. Zażalenie na postanowienie 

wnosi się do organu, który zatwierdził zaskarżone orzeczenie.] 

<Art. 153a. 

Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu oraz o jego 

umorzeniu, gdy nie podlegało ono nadzorowi prokuratora, zatwierdza organ 

nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego. Zażalenie na 

postanowienie wnosi się do organu, który zatwierdził zaskarżone orzeczenie. Jeżeli 

organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego nie 

przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.> 
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[Art. 179. 

§ 1. Organem postępowania wykonawczego w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach o 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest także urząd celny. Do decyzji tych 

organów stosuje się odpowiednio art. 7 Kodeksu karnego wykonawczego. 

§ 2. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest urząd skarbowy, chyba że kodeks 

stanowi inaczej. 

§ 3. 
(89)

 Zabezpieczenia majątkowego na towarach podlegających kontroli wykonywanej przez 

Służbę Celną, będących w dyspozycji urzędu celnego oraz na wartościach dewizowych lub 

krajowych środkach płatniczych podlegających kontroli dewizowej wykonywanej przez 

urząd celny, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonych 

przez urzędy celne, dokonują te organy. 

§ 4. Jeżeli zabezpieczenia majątkowego dokonał uprzednio urząd celny, sąd kieruje 

orzeczenie do tego organu w celu wykonania w tej części. 

§ 5. W razie orzeczenia środka karnego przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia jej 

równowartości pieniężnej organ egzekucyjny określony w § 1 lub art. 27 Kodeksu karnego 

wykonawczego prowadzi także egzekucję orzeczonej równocześnie kary grzywny, środka 

karnego przepadku przedmiotów lub ściągnięcia ich równowartości pieniężnej, jeżeli 

dokonał uprzednio ich zabezpieczenia. 

§ 6. 
(90)

 Kompetencje urzędu celnego określone w § 1, 3, 4 i 5 może wykonywać także izba 

celna.] 

<Art. 179. 

§ 1. Organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest naczelnik urzędu 

skarbowego, chyba że kodeks stanowi inaczej. 

§ 2. Zabezpieczenia majątkowego na towarach podlegających kontroli wykonywanej 

przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, będących w jego dyspozycji oraz na 

wartościach dewizowych lub krajowych środkach płatniczych podlegających 

kontroli dewizowej wykonywanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, w 

sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonych przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje ten organ. 

§ 3. Zabezpieczenia majątkowego może dokonywać także Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

§ 4. W razie orzeczenia środka karnego przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia 

jej równowartości pieniężnej organ egzekucyjny określony w art. 27 Kodeksu 
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karnego wykonawczego prowadzi także egzekucję orzeczonej równocześnie kary 

grzywny, środka karnego przepadku przedmiotów lub ściągnięcia ich równowartości 

pieniężnej, jeżeli ich zabezpieczenia dokonał uprzednio naczelnik urzędu 

skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej.> 

Art. 180. 

[§ 1. Do zabezpieczenia i egzekucji środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej 

przepadku przedmiotów, środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku 

korzyści majątkowej lub należności publicznoprawnej uszczuplonej czynem zabronionym 

stosuje się odpowiednio art. 179 § 1 niniejszego kodeksu oraz art. 27 Kodeksu karnego 

wykonawczego.] 

<§ 1. Do zabezpieczenia i egzekucji środka karnego ściągnięcia równowartości 

pieniężnej przepadku przedmiotów, środka karnego ściągnięcia równowartości 

pieniężnej przepadku korzyści majątkowej lub należności publicznoprawnej 

uszczuplonej czynem zabronionym stosuje się odpowiednio art. 27 Kodeksu karnego 

wykonawczego.> 

§ 2. Interwenient roszczący sobie prawo do przedmiotów objętych zabezpieczeniem lub 

egzekucją przepadku przedmiotów lub ściągnięcia ich równowartości pieniężnej może 

dochodzić swych roszczeń tylko w trybie określonym w art. 119. 

 

[Art. 189. 

 Do wykonania orzeczenia w części dotyczącej środka karnego ściągnięcia równowartości 

pieniężnej przepadku przedmiotów lub środka karnego ściągnięcia równowartości 

pieniężnej przepadku korzyści majątkowej stosuje się odpowiednio art. 179 § 1 

niniejszego kodeksu oraz art. 27, 44, 49-51 i art. 187-195a Kodeksu karnego 

wykonawczego.] 

<Art. 189. 

Do wykonania orzeczenia w części dotyczącej środka karnego ściągnięcia równowartości 

pieniężnej przepadku przedmiotów lub środka karnego ściągnięcia równowartości 

pieniężnej przepadku korzyści majątkowej stosuje się odpowiednio art. 27, art. 44, 

art. 49–51 i art. 187–195a Kodeksu karnego wykonawczego.> 
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U S T A W A  z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966) 

 

Art. 2. 

Przez użyte w ustawie określenia: 

1)   państwowa sfera budżetowa - rozumie się państwowe jednostki budżetowe, które 

prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 i 12 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej 

dalej "ustawą o finansach publicznych"; 

[2)   pracownicy - rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 1, 

oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową, żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową, funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej - z wyjątkiem 

pełniących służbę kandydacką - oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej i Służby Celnej;] 

<2) pracownicy – rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 

1, oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą 

służbę wojskową, żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową, 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej 

Straży Pożarnej – z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką – oraz 

funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej;> 

3)   wynagrodzenia - rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku 

pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz uposażenia, 

nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi 

przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których 

mowa w pkt 2; 

4)   średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - rozumie się wzrost wynagrodzeń na dany 

rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego; 

5)   (uchylony); 
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6)   kwoty bazowe - rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej 

sferze budżetowej z 1999 r. w wysokości 1135,40 zł, odpowiednio przeliczone dla osób, o 

których mowa w art. 5 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). 

 

Art. 5. 

Pracownikami państwowej sfery budżetowej są: 

1)   osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń: 

[a)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, 

etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb 

obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i 

aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze 

Służby Celnej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby 

cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych,] 

<a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby 

cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów 

regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, 

eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej 

niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby 

Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,> 

b)  sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których 

wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra 

Sprawiedliwości, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy, 

c)  nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy 

administracji rządowej, 

d)  żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2; 

2)   osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 
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U S T A W A  z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1036 i 1629 oraz z 2016 r. poz. 862)  

Art. 6. 

1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w 

Rejestrze, przysługuje: 

1)   Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów; 

3)   Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów; 

3a)  Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu 

Europejskiego; 

3b)  Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3c)  okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów 

oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego; 

3d)  terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych; 

3e)  gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta; 

4)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z 

prowadzonym postępowaniem; 

5)   Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi 

postępowaniami; 

6)   prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności 

sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem; 

[7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla 

wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;] 

<7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań 

określonych w ustawie;> 

[7a)  wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego 

ustawowych zadań;] 
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7b)  Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego 

przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

8)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach 

nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w 

jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 

9)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom 

wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą 

wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie; 

10)  pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z 

przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a 

także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 

określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 

10a)  osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną - w przypadkach, w których z przepisów 

ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów lub wspólników, w 

odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych organów oraz wspólników; 

11)  władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w 

przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności; 

12)  organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie 

nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy 

zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej 

na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania 

zapytania. 

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w 

Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych. 
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U S T A W A  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 223 i 1228) 

Art. 3. 

1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje: 

1)   z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej; 

1a)  z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że 

wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili 

zawarcia umowy; 

2)   z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną; 

2a)  z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy 

ustanowienia hipoteki; 

3)   z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub 

zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3; 

[4)   z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - 

jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w 

terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie 

powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej 

dokonania.] 

<4) z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej 

– jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności 

podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym na fakt jej 

dokonania.> 

2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania 

wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. 

 

Art. 7. 

1. Stawki podatku wynoszą: 

1)   od umowy sprzedaży: 

a)  nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu 
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użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu 

jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%, 

b)  innych praw majątkowych - 1%; 

2)   od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz 

darowizny: 

a)  przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania 

wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa 

spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu 

mieszkalnym - 2%, 

b)  przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%; 

3)   od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz 

odpłatnej służebności - 1%, z zastrzeżeniem ust. 5; 

4)   od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2%, z zastrzeżeniem ust. 5; 

5)   (uchylony) 

6)   (uchylony) 

7)   od ustanowienia hipoteki: 

a)  na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 

0,1%, 

b)  na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł; 

8)   (uchylony) 

9)   od umowy spółki - 0,5 %. 

2. (uchylony) 

3. Podatek pobiera się według stawki najwyższej: 

1)   jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło 

przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do 

których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw 

majątkowych; 

2)   jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których 

obowiązują różne stawki. 

4. (uchylony) 
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5. [Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli 

skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli 

podatkowej lub postępowania kontrolnego:] 

 <Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli 

celno-skarbowej:> 

1)   podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub 

ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych 

czynności nie został zapłacony; 

2)   biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia 

umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na 

rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

719, 831 i 904)  

Art. 54. 

1. Z zastrzeżeniem art. 55-55b, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być 

ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora: 

a)  w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności 

lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem wniosku 

o udzielenie pomocy prawnej, pochodzącego od państwa obcego, które na mocy 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo 

występować o udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową, 

b)  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo 

popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej; 
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2)   sądu - w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, 

czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy 

zawodowej, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym; 

3)   [Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe:] 

 <organowi Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe:> 

a)  przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji zawartej z 

podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, 

b)  popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji 

zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej; 

4)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego 

w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, określonym w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1096); 

5)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, na podstawie zawartej z nim umowy 

- jeżeli jest to niezbędne do celów tego badania; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

7)   Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

355, z późn. zm.); 
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7a)  
(3)

 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 904); 

8)   komornika sądowego - w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

8a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

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 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

9)   Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w zakresie niezbędnym do kontroli wykonywania 

przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty obowiązków określonych w 

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej: 

1)   przekazywanie, przechowywanie oraz ujawnianie danych w trybie i na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz 

z 2015 r. poz. 396); 

2)   przekazywanie informacji przez towarowy dom maklerski lub zagraniczną osobę prawną 

prowadzącą działalność maklerską w formie oddziału: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o 

nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i 

firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1406 oraz z 2015 r. poz. 1844), zwanej dalej "ustawą o nadzorze 

uzupełniającym", 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym. 

 

Art. 55a. 

Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   w zawiadomieniu o przestępstwie lub w załączonych do niego dokumentach; 
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[2)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom Służby Celnej lub organom 

kontroli skarbowej - w zakresie, trybie i na warunkach określonych w odrębnych 

ustawach;] 

<2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, organom podatkowym lub organom celnym – w zakresie, 

trybie i na warunkach określonych w odrębnych ustawach;> 

3)   przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela do publicznej wiadomości w 

zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji, także w sprawach 

indywidualnych, na podstawie których są wydawane decyzje administracyjne - jeżeli ze 

względu na interes rynku towarowego Komisja uznała przekazanie takiej informacji za 

uzasadnione; 

4)   w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 

określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie; 

5)   za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615) 

 

Art. 3. 

 [1. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanymi dalej "organami informacji 

finansowej", są: 

1)   minister właściwy do spraw instytucji finansowych, jako naczelny organ informacji 

finansowej; 

2)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej "Generalnym Inspektorem".] 

<1. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanymi dalej „organami informacji 

finansowej”, są: 

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych, jako naczelny organ informacji 

finansowej; 
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2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jako Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej, zwany dalej „Generalnym Inspektorem”.> 

[2. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje na wniosek ministra właściwego do spraw 

instytucji finansowych Prezes Rady Ministrów. 

3. Generalny Inspektor jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.] 

[4. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej 

wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów.] 

<4. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej 

Krajowej Administracji Skarbowej wyodrębnionej w tym celu w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

5. Przepisy ust. 1 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 

oraz z 2016 r. poz. 147) określających zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu. 

Art. 4a. 

1. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie ze 

swojej działalności w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest 

sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności liczbę zgłoszonych przez 

instytucje obowiązane transakcji, opis działań podjętych w odpowiedzi na te zgłoszenia 

oraz liczbę spraw, w których przeprowadzono postępowanie, liczbę osób, którym 

przedstawiono zarzut popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 

Kodeksu karnego, i osób nieprawomocnie i prawomocnie skazanych za przestępstwa, o 

których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz określenie wartości 

majątkowych, w stosunku do których dokonano zamrożenia, blokady i wstrzymania 

transakcji lub orzeczono zajęcie, zabezpieczenie majątkowe lub przepadek. 

3. Minister Sprawiedliwości przekazuje Generalnemu Inspektorowi informacje o liczbie 

postępowań karnych, liczbie osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie, i osób 

nieprawomocnie i prawomocnie skazanych za przestępstwa, o których mowa w art. 165a 

lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz o wartościach majątkowych, w stosunku do których 

dokonano zamrożenia, blokady i wstrzymania transakcji lub orzeczono zajęcie, 

zabezpieczenie majątkowe lub przepadek - w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku, za 

który przekazywane są informacje. 
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[4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych udostępnia na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.] 

<4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów 

minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych.> 

Art. 4b. 

1. Generalny Inspektor podlega wyłączeniu od wykonywania zadań, o których mowa w art. 

18 i 18a oraz art. 21 ust. 1, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać 

wątpliwość co do jego bezstronności. 

[2. Wyłączenie następuje na wniosek Generalnego Inspektora złożony w formie pisemnej 

ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych. 

3. W razie wyłączenia Generalnego Inspektora, jego zadania wykonuje minister właściwy do 

spraw instytucji finansowych.] 

<2. Wyłączenie następuje na wniosek Generalnego Inspektora złożony w formie 

pisemnej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

3. W razie wyłączenia Generalnego Inspektora, jego zadania wykonuje minister 

właściwy do spraw finansów publicznych.> 

 

Art. 5. 

 [1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, 

mogą delegować pracowników lub funkcjonariuszy jednostek i organów im podległych lub 

przez nich nadzorowanych do pracy w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4.] 

<1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, mogą delegować pracowników lub funkcjonariuszy jednostek i 

organów im podległych lub przez nich nadzorowanych do pracy w jednostce, o 

której mowa w art. 3 ust. 4.> 

2. Szczegółowe warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy jednostek i organów podległych 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych regulują 

odrębne przepisy. 
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[3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji 

finansowych może wyznaczyć żołnierzy zawodowych do pełnienia służby w jednostce, o 

której mowa w art. 3 ust. 4.] 

<3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych może wyznaczyć żołnierzy zawodowych do pełnienia służby w 

jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4.> 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki 

oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym dane, 

jakie powinien zawierać wniosek, z którym Generalny Inspektor występuje o 

oddelegowanie funkcjonariusza, z uwzględnieniem stanowiska przeznaczonego dla 

oddelegowanego, zakresu wykonywanych na tym stanowisku zadań i obowiązków oraz 

proponowanego uposażenia, dane, jakie powinien zawierać rozkaz personalny o 

oddelegowaniu, z uwzględnieniem warunków i czasu trwania oddelegowania, a także 

rodzaje przysługujących oddelegowanemu funkcjonariuszowi uprawnień i świadczeń oraz 

zasady wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem 

podziału na uposażenia i należności wypłacane przez jednostkę organizacyjną Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz 

został oddelegowany. 

[5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i 

warunki oddelegowania pracowników jednostek i organów mu podległych, w tym dane, 

jakie powinien zawierać wniosek, z którym Generalny Inspektor występuje o 

oddelegowanie, z uwzględnieniem stanowiska przeznaczonego dla oddelegowanego, 

zakresu wykonywanych na tym stanowisku zadań i obowiązków oraz proponowanego 

uposażenia, a także rodzaje przysługujących oddelegowanemu uprawnień i świadczeń 

oraz zasady wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych, z uwzględnieniem 

podziału na uposażenia i należności wypłacane przez jednostkę delegującą oraz jednostkę 

organizacyjną, do której pracownik został oddelegowany.] 

<5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i 

warunki oddelegowania pracowników jednostek i organów mu podległych, w tym 

dane, jakie powinien zawierać wniosek, z którym Generalny Inspektor występuje o 

oddelegowanie, z uwzględnieniem stanowiska przeznaczonego dla oddelegowanego, 
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zakresu wykonywanych na tym stanowisku zadań i obowiązków oraz 

proponowanego uposażenia, a także rodzaje przysługujących oddelegowanemu 

uprawnień i świadczeń oraz zasady wypłacania uposażenia i innych należności 

pieniężnych, z uwzględnieniem podziału na uposażenia i należności wypłacane przez 

jednostkę delegującą oraz jednostkę organizacyjną, do której pracownik został 

oddelegowany.> 

6. Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych do 

pełnienia służby w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4, a także szczegółowe zasady 

przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących w czasie pełnienia 

służby w tej jednostce określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.). 

 

Art. 9d. 

 1. Instytucje obowiązane, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, mogą odstąpić od stosowania przepisów art. 8b ust. 3 pkt 1-3: 

1)   gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego; 

2)   w stosunku do: 

a)  organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organów 

egzekucyjnych, 

b)  umów ubezpieczenia na życie, w przypadku gdy składka roczna nie przekracza 

równowartości 1000 euro lub składka jednorazowa nie przekracza równowartości 2500 

euro, 

c)  polis ubezpieczeniowych występujących w powiązaniu z ubezpieczeniem emerytalnym, o 

ile warunki ubezpieczenia nie zawierają klauzuli o odpłatnym zrzeczeniu się przez 

ubezpieczonego praw wynikających z polisy oraz o ile polisy te nie mogą być użyte jako 

zabezpieczenie kredytu lub pożyczki, 

d)  pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, pod warunkiem że: 

-  maksymalna kwota wartości pieniężnej przechowywanej na instrumencie płatniczym nie 

przekracza równowartości w walucie polskiej kwoty 250 euro i nie jest możliwe ponowne 

zasilenie tego instrumentu wartością pieniężną, 
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-  maksymalna kwota transferu pieniądza elektronicznego nie przekracza równowartości w 

walucie polskiej kwoty 2500 euro rocznie, chyba że kwota wykupu pieniądza 

elektronicznego stanowi co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty 1000 euro 

w danym roku kalendarzowym, 

e)  transakcji, gdy dostawca usług płatniczych odbiorcy jest w stanie za pomocą 

indywidualnego numeru referencyjnego monitorować wstecz, do zleceniodawcy, przekaz 

pieniężny pochodzący od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która zawarła z odbiorcą umowę na dostawę 

towarów i usług, także gdy kwota transakcji nie przekracza równowartości 1000 euro. 

2. W przypadku gdy klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do 

publicznego obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym, instytucje obowiązane, 

przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, mogą 

ograniczyć stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego do przypadków i środków 

określonych w art. 8b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 3. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b instytucje obowiązane gromadzą 

informacje w celu ustalenia, czy klient spełnia warunki określone w tych przepisach. 

4. Do gromadzenia informacji, o których mowa w ust. 3, art. 9k stosuje się odpowiednio. 

[5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 1 i 2 kategorie podmiotów lub rodzaje 

działalności, z którymi jest związane niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, w stosunku do których możliwe jest niestosowanie przepisów art. 8b ust. 3 pkt 

2-4 i ust. 4 pkt 2 i 4 - z uwzględnieniem prawidłowości wykonania środków 

bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, listę 

państw równoważnych, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości 

wykonania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane oraz oceny 

w zakresie spełniania przez dane państwo standardów w zakresie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dokonywane przez organizacje 

międzynarodowe.] 

<5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 1 i 2 kategorie podmiotów lub rodzaje 

działalności, z którymi jest związane niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub 
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finansowania terroryzmu, w stosunku do których możliwe jest niestosowanie 

przepisów art. 8b ust. 3 pkt 2–4 i ust. 4 pkt 2 i 4 – z uwzględnieniem prawidłowości 

wykonania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane. 

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

listę państw równoważnych, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości 

wykonania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane oraz 

oceny w zakresie spełniania przez dane państwo standardów w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dokonywane 

przez organizacje międzynarodowe.> 

 

Art. 13. 

 [Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze 

rozporządzenia:] 

 <Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, 

w drodze rozporządzenia:> 

1)   wzór rejestru, o którym mowa w art. 8 ust. 4, sposób jego prowadzenia oraz tryb 

dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi; 

2)   tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 i 3, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych; 

3)   wzór formularza i sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8b ust. 5. 

 

Art. 15a. 

1. Jednostki współpracujące, z wyłączeniem organów, o których mowa w art. 14 ust. 2, są 

obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym 

Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 

299 Kodeksu karnego, przez: 

1)   niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania 

pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; 
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2)   przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których 

zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa 

w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji. 

2. Jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1. 

[3. Organy kontroli skarbowej, organy podatkowe i organy celne powiadamiają niezwłocznie 

Generalnego Inspektora także o wszelkich ujawnionych w toku swojej działalności 

okolicznościach, mogących wskazywać na prowadzenie działań mających na celu 

popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.] 

<3. Organy podległe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej powiadamiają 

niezwłocznie Generalnego Inspektora o wszelkich ujawnionych w toku swojej 

działalności okolicznościach, mogących wskazywać na prowadzenie działań 

mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 

Kodeksu karnego.> 

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, powinno zawierać w szczególności 

opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, 

że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie 

przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego. 

[5. Organy Straży Granicznej oraz organy celne przekazują Generalnemu Inspektorowi 

informacje, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków 

pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 

z 25.11.2005, str. 9), oraz informacje zawarte w zgłoszeniu określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 

2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893). Informacje te są 

przekazywane odpowiednio za pośrednictwem Komendanta Głównego Straży Granicznej 

lub Szefa Służby Celnej, w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dokonano przywozu środków pieniężnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub wywozu środków pieniężnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, formę 

i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem konieczności 

sprawnego przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji zgromadzonych przez 

organy Straży Granicznej oraz organy celne.] 
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<5. Organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej 

przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje, o których mowa w art. 5 

rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do 

Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), 

oraz informacje zawarte w zgłoszeniu określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893). Informacje te są 

przekazywane w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano przywozu środków pieniężnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub wywozu środków pieniężnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organy 

Straży Granicznej przekazują informacje za pośrednictwem Komendanta Głównego 

Straży Granicznej.  

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

formę i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem 

konieczności sprawnego przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji 

zgromadzonych przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej 

Administracji Skarbowej.> 

[Art. 15b. 

W uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor może zwrócić się do organu 

podatkowego lub organu kontroli skarbowej o zbadanie legalności pochodzenia 

określonych wartości majątkowych. Informacja o wynikach przeprowadzonych działań 

jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi niezwłocznie.] 

<Art. 15b. 

W uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor może zwrócić się do organów 

Krajowej Administracji Skarbowej o zbadanie legalności pochodzenia określonych 

wartości majątkowych. Informacja o wynikach przeprowadzonych działań jest 

przekazywana Generalnemu Inspektorowi niezwłocznie.> 

 

Art. 20d. 

1. Instytucja obowiązana dokonuje zamrożenia wartości majątkowych, z zachowaniem 

należytej staranności, z wyłączeniem rzeczy ruchomych i nieruchomości, na podstawie: 
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1)   prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko 

niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz 

2)   przepisów wydanych na podstawie ust. 4. 

2. Instytucja obowiązana, dokonując zamrożenia, przekazuje wszystkie posiadane dane 

związane z zamrożeniem wartości majątkowych Generalnemu Inspektorowi, w formie 

elektronicznej lub papierowej. 

3. Do zamrażania wartości majątkowych przepis art. 20 stosuje się odpowiednio. 

[4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, listę osób, 

grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia, o którym mowa w 

ust. 1, z uwzględnieniem konieczności wykonania zobowiązań wynikających z wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub wiążących uchwał organizacji 

międzynarodowych, oraz mając na uwadze konieczność zwalczania terroryzmu i 

przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.] 

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

właściwym do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, listę 

osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia, o 

którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem konieczności wykonania zobowiązań 

wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub 

wiążących uchwał organizacji międzynarodowych, oraz mając na uwadze 

konieczność zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.> 

5. Tworzy się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej 

"Komitetem", działający przy Generalnym Inspektorze. Komitet pełni funkcję 

opiniodawczą i doradczą w zakresie stosowania szczególnych środków ograniczających 

przeciwko osobom, grupom i podmiotom. 

6. Do zadań Komitetu należy w szczególności przedstawianie propozycji zamieszczenia albo 

usunięcia z listy osób, grup lub podmiotów, określonej na podstawie ust. 4, osób, grup lub 

podmiotów. 

7. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele: 

1)   ministra właściwego do spraw instytucji finansowych; 

2)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

4)   Ministra Sprawiedliwości; 
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5)   Ministra Obrony Narodowej; 

6)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

7)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

8)   Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

9)   Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 

10)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

11)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

12)  Generalnego Inspektora. 

8. Regulamin w sprawie trybu i zasad prac Komitetu określa Komitet. 

[9. Osoby, grupy lub podmioty znajdujące się na liście określonej na podstawie ust. 4, mogą 

wystąpić z umotywowanym wnioskiem do ministra właściwego do spraw instytucji 

finansowych, o usunięcie ich z tej listy. Wniosek taki podlega zaopiniowaniu na 

najbliższym posiedzeniu Komitetu.] 

<9. Osoby, grupy lub podmioty znajdujące się na liście określonej na podstawie ust. 4, 

mogą wystąpić z umotywowanym wnioskiem do ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, o usunięcie ich z tej listy. Wniosek taki podlega zaopiniowaniu 

na najbliższym posiedzeniu Komitetu.> 

10. W przypadku zamrożenia wartości majątkowych na podstawie listy osób, grup lub 

podmiotów określonej na podstawie ust. 4, Generalny Inspektor, o ile to możliwe, 

przekazuje niezwłocznie informację osobie, grupie lub podmiotowi, których wartości 

majątkowe zostały zamrożone. Informacja taka powinna zawierać uzasadnienie 

zamrożenia środków finansowych oraz pouczenie na temat możliwości podejmowania 

dalszych działań mających na celu wykreślenie z tej listy, wniesienia odwołania lub 

zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych. 

 

Art. 20e. 

1. W razie zamrożenia wartości majątkowych osoby, grupy lub podmiotu, który: 

1)   nie jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne 

środki ograniczające lub na liście osób, grup lub podmiotów, określonej na podstawie art. 

20d ust. 4, lub 

2)   znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 

- osoba, grupa lub podmiot może wystąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora o 

zwolnienie zamrożenia wartości majątkowych. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozstrzyga się o całkowitym zwolnieniu 

zamrożenia wartości majątkowych. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Generalny Inspektor może, o ile minister 

właściwy do spraw zagranicznych nie wniesie sprzeciwu, po zasięgnięciu opinii 

Komitetu, rozstrzygnąć o całkowitym lub częściowym zwolnieniu zamrożenia wartości 

majątkowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z wiążącymi uchwałami organizacji 

międzynarodowych. 

4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, jest wnoszony, w drodze postanowienia, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia wystąpienia Generalnego Inspektora. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor, na wniosek ministra właściwego do 

spraw zagranicznych, przedłuża termin na wniesienie sprzeciwu do 30 dni od dnia 

doręczenia wystąpienia Generalnego Inspektora. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Generalny Inspektor rozstrzyga w sprawie 

zwolnienia zamrożonych wartości majątkowych z urzędu. 

6. W celu ustalenia faktów i okoliczności, o których mowa w ust. 1, jednostki współpracujące 

mają obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy, w tym przekazania niezbędnych kopii 

dokumentów. 

7. Rozstrzygnięcie w sprawie zwolnienia zamrożenia następuje w drodze decyzji wydanej 

przez Generalnego Inspektora. 

[8. Odwołanie od decyzji Generalnego Inspektora, o której mowa w ust. 7, przysługuje do 

ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia tej decyzji.] 

<8. Odwołanie od decyzji Generalnego Inspektora, o której mowa w ust. 7, przysługuje 

do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia tej decyzji.> 

9. Postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[10. Od decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego.] 

<10. Od decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego.> 
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Art. 21. 

1. Kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane, z wyłączeniem Narodowego Banku 

Polskiego, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu, sprawuje Generalny Inspektor. 

[2. Kontrolę przeprowadzają pisemnie upoważnieni przez Generalnego Inspektora 

pracownicy jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, zwani dalej "kontrolerami", po 

okazaniu legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej "legitymacją kontrolera", i 

pisemnego upoważnienia.] 

<2. Kontrolę przeprowadzają pisemnie upoważnieni przez Generalnego Inspektora 

pracownicy jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4, zwani dalej „kontrolerami”, po 

okazaniu legitymacji służbowej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. ...), i 

pisemnego upoważnienia.> 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, realizują również w ramach sprawowanego nadzoru lub 

kontroli, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach: 

1)   Prezes Narodowego Banku Polskiego - w odniesieniu do podmiotów prowadzących 

działalność kantorową; 

2)   Komisja Nadzoru Finansowego; 

[3)  właściwi naczelnicy urzędów celnych w stosunku do podmiotów urządzających i 

prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne oraz gry na automatach;] 

4)   prezesi sądów apelacyjnych - w odniesieniu do notariuszy; 

5)   Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa; 

6)   właściwi wojewodowie lub starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń; 

[7)   organy kontroli skarbowej.] 

<7) naczelnicy urzędów celno-skarbowych.> 

3a. Nakładanie kar pieniężnych w związku z naruszeniami stwierdzonymi w wyniku kontroli, 

o której mowa w ust. 3, należy do właściwości Generalnego Inspektora. 

3b. Podmioty wymienione w ust. 3 przekazują Generalnemu Inspektorowi plany kontroli w 

terminie dwóch tygodni od ich sporządzenia. 

3c. Na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Generalny Inspektor 

przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1, wobec instytucji obowiązanej ubiegającej 

się o udzielenie koncesji lub zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych. 



- 412 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 3, w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy, jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi w terminie 14 dni od jej 

zakończenia. 

4a. Generalny Inspektor może zwrócić się do podmiotów wymienionych w ust. 3 o 

przekazanie potwierdzonych kopii dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli. 

[5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

wzór legitymacji kontrolera oraz ustala zasady jej wydawania i wymiany.] 

 

Art. 33. 

1. Generalny Inspektor przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 1a, posiadane informacje, na pisemny 

i uzasadniony wniosek: 

1)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub osób przez niego upoważnionych; 

2)   Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych - w zakresie ich kompetencji 

ustawowych. 

1a. Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1, Generalny Inspektor przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Szefom: Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na pisemny i uzasadniony 

wniosek, złożony za zgodą Prokuratora Generalnego. 

2. Informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, mogą być udostępniane przez 

Generalnego Inspektora na pisemny i uzasadniony wniosek: 

[1)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektorów izb skarbowych oraz 

dyrektorów urzędów kontroli skarbowej - wyłącznie w zakresie ich zadań ustawowych;] 

<1) dyrektorów izb administracji skarbowej oraz naczelników urzędów celno-

skarbowych – wyłącznie w zakresie ich zadań;> 

[1a)  Szefa Służby Celnej lub osób przez niego upoważnionych - wyłącznie w zakresie 

wykonywania zadań Służby Celnej;] 

2)   
(4)

 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego 

upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru 

bankowego, w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad działalnością 

ubezpieczeniową oraz w stosunku do firm inwestycyjnych i banków powierniczych w 
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rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, towarowych domów 

maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych, towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, zarządzających ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz w stosunku do krajowych 

instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów unijnych instytucji pieniądza 

elektronicznego, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, agentów 

rozliczeniowych, krajowych instytucji płatniczych, oddziałów unijnych instytucji 

płatniczych, biur usług płatniczych oraz działających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej agentów tych podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych; 

[3)   dyrektorów izb celnych - wyłącznie w sprawach dotyczących egzekwowania długu 

celnego oraz należności podatkowych, wynikających z wymiany gospodarczej z 

zagranicą;] 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   Prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub osób przez niego 

upoważnionych - wyłącznie w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru nad 

działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

10)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego; 

11)  krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 

406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w 

zakresie swoich kompetencji. 
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3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Generalny Inspektor może przekazywać 

informacje o transakcjach objętych przepisami ustawy, również z własnej inicjatywy. 

4. W zakresie informacji objętych tajemnicą bankową Generalny Inspektor przekazuje i 

udostępnia informacje organom, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zakresem 

upoważnień i trybem określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

5. Informacje związane z wprowadzaniem do systemu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z prania pieniędzy, a także z finansowaniem terroryzmu, mogą być 

udostępniane przez Generalnego Inspektora zagranicznym instytucjom, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 8, na zasadzie wzajemności, w trybie określonym w dwustronnych 

porozumieniach zawartych przez Generalnego Inspektora, także za pomocą 

informatycznych nośników danych. 

6. Osoby, które weszły w posiadanie informacji uzyskanych w trybie określonym w ust. 1-3, 

są obowiązane chronić informacje prawnie chronione, na zasadach i w trybie określonym 

w odrębnych przepisach. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku 

pracy, wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego lub ustaniu służby. 

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych na podstawie ustawy informacji, do 

których nie stosuje się przepisów odrębnych ustaw regulujących zasady ich ochrony, 

obejmuje również pracowników instytucji obowiązanych, izb gospodarczych 

zrzeszających instytucje obowiązane, banków zrzeszających banki spółdzielcze oraz 

osoby wykonujące na ich rzecz czynności na podstawie umów prawa cywilnego. 

Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu 

wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego. 

 

Art. 34c. 

 1. Karę pieniężną nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji, w wysokości nie większej 

niż 750 000 zł, a w razie naruszenia, o którym mowa w art. 34a pkt 5 - w wysokości nie 

większej niż 100 000 zł. 

2. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Generalny Inspektor uwzględnia rodzaj i zakres 

naruszenia, dotychczasową działalność instytucji obowiązanej oraz jej możliwości 

finansowe. 

3. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 

4. W przypadku stwierdzenia, przez Generalnego Inspektora w toku kontroli, naruszenia, o 

którym mowa w art. 34a, możliwe jest nałożenie tylko jednej kary pieniężnej. 
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5. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej toczy się na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[6. Od decyzji Generalnego Inspektora przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw instytucji finansowych w terminie 14 dni od jej doręczenia.] 

<6. Od decyzji Generalnego Inspektora przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od jej doręczenia.> 

7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

8. W sprawach nieuregulowanych do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu 

III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z 

późn. zm.). 

9. Informacja o nałożonej karze pieniężnej jest przekazywana instytucji nadzorującej 

działalność danej instytucji obowiązanej. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 

2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1343) 

 

Art. 43d. 

1. Kierownik jednostki, której pracownicy mogą w trakcie pracy zetknąć się ze źródłami 

niekontrolowanymi, w szczególności kierownik jednostki zajmującej się 

magazynowaniem, sprzedażą lub przetwórstwem złomu metali, ma obowiązek zapewnić 

tym pracownikom szkolenie obejmujące: 

1)   informację o możliwości natknięcia się na takie źródło; 

2)   wizualne wykrywanie źródeł niekontrolowanych i ich pojemników; 

3)   podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym i jego skutkach; 

4)   informację o działaniach, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia albo podejrzenia 

wykrycia źródła niekontrolowanego. 

[2. Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej oraz Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej zapewniają szkolenie, o którym mowa w ust. 1, 

funkcjonariuszom Straży Granicznej, Służby Celnej oraz strażakom, którzy mogą zetknąć 

się ze źródłami niekontrolowanymi w związku z pełnioną służbą.] 
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<2. Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapewniają szkolenie, o 

którym mowa w ust. 1, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Służby Celno-

Skarbowej oraz strażakom, którzy mogą zetknąć się ze źródłami niekontrolowanymi 

w związku z pełnioną służbą.> 

Art. 62b. 

W rozumieniu niniejszego rozdziału użyte określenia oznaczają: 

1)   odbiorca - jednostka organizacyjna, do której jest dokonywane przemieszczenie odpadów 

promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego; 

2)   odpady promieniotwórcze - materiały stałe, ciekłe lub gazowe zawierające substancje 

promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, których wykorzystanie jest niecelowe 

lub niemożliwe i w których aktywność całkowita oraz stężenie promieniotwórcze 

izotopów promieniotwórczych przekraczają wartości poziomów progowych aktywności 

całkowitej P1 oraz stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych określone 

w załączniku nr 2 do ustawy, w tym wycofane z użytkowania (zużyte) zamknięte źródła 

promieniotwórcze, z wyjątkiem: 

a)  wycofanych z użytkowania (zużytych) zamkniętych źródeł promieniotwórczych 

przemieszczanych do dostawcy, wytwórcy albo obiektu przeznaczonego do 

przechowywania lub składowania zamkniętych źródeł promieniotwórczych, 

b)  odpadów zawierających wyłącznie naturalne substancje promieniotwórcze, których 

obecność nie została spowodowana działalnością człowieka; 

3)   państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

4)   państwo pochodzenia - państwo, z którego planuje się przeprowadzić lub przeprowadza 

się przemieszczenie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego; 

5)   państwo przeznaczenia - państwo, do którego planuje się przeprowadzić lub 

przeprowadza się przemieszczenie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego; 

6)   państwo tranzytu - państwo, przez którego terytorium planuje się przeprowadzić lub 

przeprowadza się przemieszczenie odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego, niebędące państwem pochodzenia ani państwem przeznaczenia; 

7)   państwo trzecie - państwo, które nie jest państwem członkowskim; 

[8)   pierwsze państwo członkowskie - państwo członkowskie, którego urząd celny, w 

przypadku tranzytu odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego 
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przez obszar celny Wspólnoty, jest właściwy do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie 

wprowadzenia odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego na 

obszar celny Wspólnoty albo odmowy ich wprowadzenia;] 

<8) pierwsze państwo członkowskie – państwo członkowskie, którego organ celny, w 

przypadku tranzytu odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego przez obszar celny Wspólnoty, jest właściwy do podjęcia rozstrzygnięcia 

w przedmiocie wprowadzenia odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa 

jądrowego na obszar celny Wspólnoty albo odmowy ich wprowadzenia;> 

9)   posiadacz - jednostka organizacyjna, która przed przeprowadzeniem przemieszczenia 

odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego jest na mocy prawa za 

nie odpowiedzialna i zamierza przeprowadzić ich przemieszczenie do odbiorcy; 

10)  przemieszczenie - ogół czynności podejmowanych przy przewozie odpadów 

promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego z państwa pochodzenia do 

państwa przeznaczenia; 

11)  tranzyt - przewóz odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego z 

państwa pochodzenia do państwa przeznaczenia przez terytorium państwa niebędącego 

państwem pochodzenia ani państwem przeznaczenia; 

12)  właściwy organ - organ, który na mocy przepisów państwa pochodzenia, państwa 

tranzytu lub państwa przeznaczenia jest uprawniony do stosowania systemu nadzoru i 

kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa 

jądrowego; w Rzeczypospolitej Polskiej - Prezes Agencji; 

13)  zezwolenie - zezwolenie, o którym mowa w art. 62c ust. 1; 

14)  zgoda - zgoda, o której mowa w art. 62d ust. 1. 

 

Art. 62i. 

[Prezes Agencji niezwłocznie informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Służby Celnej o:] 

 <Prezes Agencji niezwłocznie informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej o:> 

1)   wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 62c ust. 1; 

2)   wydaniu zgody, o której mowa w art. 62d ust. 1; 

3)   podjęciu decyzji, o której mowa w art. 62h ust. 1. 
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[Art. 86a. 

W przypadku wykrycia przez Straż Graniczną lub Służbę Celną próby nielegalnego przywozu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

substancji promieniotwórczej, o ile nie doszło do zdarzenia radiacyjnego, właściwy 

terenowy organ Straży Granicznej lub kierownik jednostki organizacyjnej Służby Celnej 

podejmuje działania określone w procedurze postępowania opracowanej odpowiednio 

przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Służby Celnej i uzgodnionej z 

Prezesem Agencji.] 

<Art. 86a. 

W przypadku wykrycia przez Straż Graniczną lub Służbę Celno-Skarbową próby 

nielegalnego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji promieniotwórczej, o ile nie doszło 

do zdarzenia radiacyjnego, właściwy terenowy organ Straży Granicznej lub 

kierownik jednostki organizacyjnej – Krajowej Administracji Skarbowej podejmuje 

działania określone w procedurze postępowania opracowanej odpowiednio przez 

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej i uzgodnionej z Prezesem Agencji.> 

 

 

 

U S T A W A  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 z 2016 r. 

poz. 1228)  

Art. 14. 

1. Zezwolenie indywidualne lub globalne oraz uprawnienia z nich wynikające są 

niezbywalne. 

[2. Zezwolenie indywidualne oraz zezwolenie globalne są dokumentami mającymi znaczenie 

dla kontroli wykonywanych przez organy Służby Celnej.] 

2. Zezwolenie indywidualne oraz zezwolenie globalne są dokumentami mającymi 

znaczenie dla kontroli wykonywanych przez organy celne.> 

3. 
(4)

 Oryginał zezwolenia indywidualnego lub globalnego dołącza się do zgłoszenia celnego 

lub do zgłoszenia do powrotnego wywozu. 
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4. Wydanie zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego na obrót może być 

uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań i warunków określonych przez organ 

kontroli obrotu, a w szczególności od złożenia przez zagranicznego końcowego 

użytkownika oświadczenia końcowego użytkownika lub przedstawienia certyfikatu 

importowego, o których mowa w art. 23. 

5. W zezwoleniu indywidualnym lub zezwoleniu globalnym określa się termin jego ważności. 

Zezwolenie indywidualne jest ważne nie dłużej niż rok, a zezwolenie globalne nie dłużej 

niż 3 lata. 

6. Za wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego nie pobiera się opłaty. 

 

[Art. 20. 

 1. Wywóz, przywóz lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym jest realizowany w 

wyznaczonych urzędach celnych. 

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

urzędów celnych, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie właściwej 

kontroli wywozu, przywozu i tranzytu towarów o znaczeniu strategicznym. 

3. Organ kontroli obrotu informuje Komisję Europejską o urzędach celnych upoważnionych 

do dokonywania czynności celnych w zakresie wywozu, przywozu i tranzytu towarów o 

znaczeniu strategicznym.] 

<Art. 20. 

1. Wywóz, przywóz lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym jest realizowany w 

wyznaczonych urzędach celno-skarbowych. 

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

wykaz urzędów celno-skarbowych, o których mowa w ust. 1 mając na względzie 

zapewnienie właściwej kontroli wywozu, przywozu i tranzytu towarów o znaczeniu 

strategicznym. 

3. Organ kontroli obrotu informuje Komisję Europejską o urzędach celno-skarbowych 

upoważnionych do dokonywania czynności celnych w zakresie wywozu, przywozu i 

tranzytu towarów o znaczeniu strategicznym.> 

 

Art. 21b. 

 1. Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przed dokonaniem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej produktów podwójnego zastosowania określonych w art. 21a, 

jest obowiązany zgłosić organowi monitorującemu, w formie pisemnej, zamiar dokonania 

przywozu lub transferu wewnątrzunijnego tych produktów, zwany dalej "zgłoszeniem". 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów zagranicznych. 

3. Jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, jest obowiązana dokonać 

zgłoszenia również Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

4. Zgłoszenie doręcza się organowi monitorującemu nie później niż na 14 dni przed 

przewidywanym dniem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

[5. Dokonane zgłoszenie jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli wykonywanej przez 

organy Służby Celnej.] 

<5. Dokonane zgłoszenie jest dokumentem mającym znaczenie dla kontroli 

wykonywanej przez organ celny.> 

Art. 24. 

[1. Podmiot, który otrzymał certyfikat importowy, jest uprawniony, w terminie 30 dni od dnia 

zwolnienia lub odbioru towaru o znaczeniu strategicznym, wystąpić do naczelnika urzędu 

celnego właściwego ze względu na siedzibę końcowego użytkownika tego towaru z 

wnioskiem o wydanie certyfikatu weryfikacji dostawy stwierdzającego, że towar objęty 

certyfikatem został przez ten podmiot faktycznie i w sposób zgodny z przepisami prawa 

wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1. Podmiot, który otrzymał certyfikat importowy, jest uprawniony, w terminie 30 dni 

od dnia zwolnienia lub odbioru towaru o znaczeniu strategicznym, wystąpić do 

naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę końcowego 

użytkownika tego towaru z wnioskiem o wydanie certyfikatu weryfikacji dostawy 

stwierdzającego, że towar objęty certyfikatem został przez ten podmiot faktycznie i 

w sposób zgodny z przepisami prawa wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

2. Do wydania certyfikatu weryfikacji dostawy stosuje się odpowiednio przepisy działu VII 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[3. Podmiot jest obowiązany zwrócić właściwemu organowi Służby Celnej koszty poniesione 

przez ten organ w toku postępowania w sprawie wydania certyfikatu weryfikacji dostawy.] 
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<3. Podmiot jest obowiązany zwrócić właściwemu organowi celnemu koszty poniesione 

przez ten organ w toku postępowania w sprawie wydania certyfikatu weryfikacji 

dostawy.> 

4. Certyfikat weryfikacji dostawy zawiera w szczególności: 

1)   nazwę importera lub odbiorcy, nazwę eksportera lub dostawcy, ich siedziby i adresy; 

2)   nazwę i opis towaru o znaczeniu strategicznym; 

3)   numer kontrolny, ilość i wartość, opis ostatecznego wykorzystania towaru o znaczeniu 

strategicznym; 

4)   numer zgłoszenia celnego, numer konosamentu, listu przewozowego lub innego 

dokumentu potwierdzającego przywóz towarów o znaczeniu strategicznym oraz 

potwierdzenie, że importer lub odbiorca przedstawił wiarygodne dowody dokonania 

dostawy i wprowadził wymienione w certyfikacie towary o znaczeniu strategicznym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

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

certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów, 

uwzględniając elementy określone w ust. 4 oraz mając na uwadze zapewnienie 

możliwości weryfikacji zaewidencjonowanych danych. 

6. W przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym, organ kontroli obrotu może żądać od 

podmiotu dostarczenia certyfikatu weryfikacji dostawy wydawanego przez właściwe 

organy kraju importera lub odbiorcy. 
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U S T A W A   z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 678, 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 50 i 1001)  

 

Art. 10. 

 1. Artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej, z wyłączeniem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą 

być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem 

przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych. 

1a. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych artykuły, o których mowa w 

ust. 1, mogą być za zgodą organu celnego: 

1)   składowane w miejscu i na warunkach określonych przez organ Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do czasu uzyskania wyników badań 

pobranych przez ten organ próbek, albo 

2)   skierowane do miejsca przeznaczenia i poddane badaniom laboratoryjnym przez 

właściwy miejscowo organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

2. W przypadku wydania przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych decyzji o zakazie wprowadzenia artykułu rolno-spożywczego do obrotu, o 

której mowa w art. 30 ust. 1, organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

[2a. Organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadzający 

kontrolę graniczną jakości handlowej w portach morskich współpracuje z organami 

celnymi w zakresie tej kontroli, w szczególności informuje naczelnika urzędu celnego 

właściwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej 

kontroli. Organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

przeprowadza kontrolę graniczną jakości handlowej w portach morskich w sposób 

pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa w art. 20a ust. 2-5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.).] 

<2a. Organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

przeprowadzający kontrolę graniczną jakości handlowej w portach morskich 

współpracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w szczególności informuje 

naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla portu morskiego o terminie, w 
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tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Organ Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadza kontrolę graniczną jakości handlowej 

w portach morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których 

mowa w art. 60 ust. 2–5 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …).> 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi wykaz 

artykułów rolno-spożywczych, o których mowa w ust. 1, oraz ich minimalne ilości 

podlegające kontroli jakości handlowej, kierując się znaczeniem tych artykułów dla rynku 

krajowego. 

Art. 17. 

 1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: 

a)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym 

wywożonych za granicę, 

b)  kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów, 

c)  dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, 

d)  powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu 

wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o 

podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych, 

e)  kontrola artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami 

pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych 

tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o rejestracji i 

ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 

tradycyjnych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw 

pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych 

specjalności oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych 

państwach, 

f)  kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub 

chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o 
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wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku 

wina, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw 

pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami 

sprawującymi taką kontrolę w innych państwach, 

g)  kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami 

geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych 

oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w 

innych państwach, 

h)  kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym 

stosowanym fakultatywnie "produkt górski", o którym mowa w art. 31 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w 

sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 

343 z 14.12.2012, str. 1); 

2)   kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych; 

3)   (uchylony); 

[4)   współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami 

innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;] 

<4) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, 

organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi 

realizującymi politykę rolną państwa;> 

4a)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych w 

zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi 

uczestniczącymi w realizacji operacji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 

5)   współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową 

artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w 

pracach tych organizacji; 
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6)   udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości 

handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-

spożywczych; 

7)   współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie 

kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji 

lub próbek artykułów rolno-spożywczych; 

8)   wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady organizacji Inspekcji, mając na względzie usprawnienie i 

ujednolicenie funkcjonowania jej organów. 

2a. Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji może dotyczyć 

również sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie 

została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu. 

2b. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić: 

1)   szczegółowy sposób kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub 

2)   wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych, lub 

3)   wzory dokumentów stwierdzających jakość handlową niektórych artykułów rolno-

spożywczych lub ich grup 

- biorąc pod uwagę konieczność dostosowania sposobu dokonywania kontroli do wymagań 

związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz mając na względzie obowiązki 

określone w art. 8, 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w 

celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, 

str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z 

późn. zm.). 

3. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym 

sprawuje Inspekcja Handlowa. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, mając na względzie 
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zabezpieczenie wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych spełniających 

wymagania w zakresie jakości handlowej oraz uwzględniając możliwości organizacyjne i 

techniczne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 

[Art. 18a. 

Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji wykonuje również 

Służba Celna w zakresie określonym w przepisach odrębnych.] 

 

<Art. 18a. 

Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji wykonuje 

również Służba Celno-Skarbowa w zakresie określonym w przepisach odrębnych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884) 

 

Art. 8. 

1. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane: 

1)   w ochronie zdrowia, życia i środowiska, 

2)   w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

3)   w ochronie praw konsumenta, 

4)   przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu 

opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu 

podobnych należności i świadczeń, 

[5)   przy dokonywaniu kontroli celnej,] 

<5) przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej,> 

6)   w obrocie 

- i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli 

metrologicznej. 

2. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez: 

1)   zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu - przed 

wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub 
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2)   legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową - przed wprowadzeniem danego 

egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania, a także 

3)   legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do 

obrotu lub użytkowania. 

2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny 

zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 30), zwanej dalej "oceną zgodności", które są stosowane w dziedzinach, o których 

mowa w ust. 1, i zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają 

w użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej. 

3. Legalizacja jednostkowa jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu 

jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania. 

4. (uchylony). 

4a. Legalizacja ponowna urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - 

tachografów samochodowych jest wykonywana wyłącznie po naprawie. 

5. Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego 

może obejmować: 

1)   zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową oraz legalizację 

ponowną; 

2)   zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową; 

3)   wyłącznie zatwierdzenie typu; 

4)   legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową i legalizację ponowną; 

5)   wyłącznie legalizację ponowną, w przypadku przyrządów pomiarowych, o których mowa 

w ust. 2a. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej 

kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów, mając na względzie niezbędność, z 

punktu widzenia obszarów zastosowań, objęcia określonych przyrządów pomiarowych 

prawną kontrolą metrologiczną, zakres ilościowy tych zastosowań, dziedziny pomiarowe, 

w których są one stosowane, oraz zobowiązania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych. 
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U S T A W A   z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 544)  

 

Art. 30. 

 1. Obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dokonuje się na podstawie dokumentu 

uprawniającego do nabycia i sprzedaży. 

2. Materiały wybuchowe, broń, amunicja, wyroby oraz technologia o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym mogą być sprzedawane wyłącznie podmiotom określonym w 

niniejszej ustawie, z tym że: 

1)   materiały wybuchowe sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcy i jednostce naukowej, którzy przedłożą: 

-   koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu 

materiałami wybuchowymi, 

-   koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, 

-   pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych 

wydane odpowiednio przez wojewodę lub inny organ uprawniony do wydania takiego 

pozwolenia na podstawie odrębnych przepisów, 

b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

c)  innym podmiotom, których dostęp do materiałów wybuchowych regulują odrębne 

przepisy, na warunkach w nich określonych; 

2)   broń oraz istotne części broni sprzedaje się: 
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a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, które przedłożą 

zaświadczenie wydane odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, 

uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, 

b)  cudzoziemcom na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 

amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu bronią, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania broni - zgodnie z zakresem koncesji, 

e)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania amunicji, w celu przeprowadzania prób rodzajów amunicji 

wytwarzanej na podstawie koncesji, 

[f)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie 

Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu uprawniającego do jej 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

g)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli 

skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na podstawie dokumentu wydanego przez 

uprawniony organ Policji,] 

<f) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

g) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej 

Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży 

Parkowej, Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego – na 

podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji,> 

h)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, uprawnionym do posiadania broni 

na podstawie świadectwa broni - na podstawie zaświadczenia właściwego organu Policji, 

uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz ilości egzemplarzy broni, 
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i)  innym podmiotom, których dostęp do broni regulują odrębne przepisy, na warunkach w 

nich określonych; 

3)   amunicję sprzedaje się: 

a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie: 

-   legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, 

-   zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, 

uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni wraz z 

amunicją do tej broni, 

b)  cudzoziemcom, na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 

amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu amunicją, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu bronią oraz dokument potwierdzający nabycie broni - w ilości niezbędnej 

do odstrzelenia 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do 

sprzedaży, 

[e)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie 

Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu uprawniającego do jej 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

f)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli 

skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na podstawie dokumentu wydanego przez 

uprawniony organ Policji,] 

<e) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

f) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej 

Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży 
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Parkowej, Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego – na 

podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji,> 

g)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym na podstawie pisemnej zgody 

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w celu szkolenia strzeleckiego, 

h)  innym podmiotom, których dostęp do amunicji regulują odrębne przepisy, na warunkach 

w nich określonych; 

4)   istotne części amunicji sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w której te 

części występują; 

5)   proch strzelniczy i spłonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza 

broni myśliwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej; 

6)   proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni 

palnej rozdzielnego ładowania, którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę 

broni palnej; 

7)   wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

[b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

c)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży Rybackiej, 

straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli skarbowej i 

Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ,] 

<b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży 

Pożarnej, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego 

przez właściwy organ, 
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c) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, 

Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ,> 

d)  innym podmiotom, których dostęp do wyborów o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym regulują odrębne przepisy, na warunkach w nich określonych; 

8)   kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i 

innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz 

przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na podstawie odrębnych 

przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz szkołom kształcącym w zawodzie 

pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony 

fizycznej; 

9)   technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie: 

-   obrotu określonymi technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

-   wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, których dotyczy dana 

technologia, 

[b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie 

Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich 

nabycia, wystawionego przez właściwy organ.] 

<b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu 

dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ.> 

3. Przedsiębiorca, który sprzedaje materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i 

technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązany jest poinformować 

o dokonanej transakcji organ, który wydał dokument uprawniający do zakupu. 
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4. 
(7)

 Dopuszcza się przeprowadzanie transakcji dotyczących broni i amunicji za 

pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Strony transakcji opatrują dokumenty dotyczące 

obrotu bronią i amunicją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki i minister właściwy do spraw wewnętrznych w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określą, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb, formę i zakres przekazywania przez przedsiębiorców informacji o dokonanej 

transakcji, o której mowa w ust. 3 i 4, organowi wydającemu dokument uprawniający do 

zakupu, 

2)   szczegółowe zasady i sposób udokumentowania odstrzelenia nabojów z broni 

wprowadzanej do obrotu, 

3)   szczegółowe zasady sprzedaży dotyczące obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

4)   zakres i tryb kontroli przestrzegania zasad sprzedaży dotyczących materiałów 

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, 

5)   szczegółowe zasady dotyczące obrotu bronią i amunicją za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej 

- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa. 

 

Art. 32. 

[ 1. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

wyprowadzający z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiały wybuchowe oraz broń, 

na które nie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw gospodarki, jest 

obowiązany posiadać koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych i okazać ją 

funkcjonariuszowi celnemu. 

2. Funkcjonariusz celny po dokonaniu odprawy celnej wwiezionego towaru, o którym mowa w 

ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia komendanta wojewódzkiego 

Policji właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności 

przedsiębiorcy.] 

<1. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

wyprowadzający z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiały wybuchowe oraz 

broń, na które nie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw 
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gospodarki, jest obowiązany posiadać koncesję ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i okazać ją funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej. 

2. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej po dokonaniu odprawy celnej wwiezionego 

towaru, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę 

lub miejsce wykonywania działalności przedsiębiorcy.> 

3. Zawiadomienie należy wysłać w ciągu 3 dni od daty dokonania odprawy celnej i powinno 

ono zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer koncesji i datę jej 

wydania, ilość, rodzaj, nazwę, kaliber, markę, serię, numer i rok wyrobu broni, 

odpowiednio - dane dotyczące materiałów wybuchowych. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia 

badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów 

(Dz. U. z 2001 r. poz. 812 oraz z 2010 r. poz. 1228)  

 

Art. 10. 

[1. Dopuszcza się import, eksport oraz tranzyt przez polski obszar celny toksycznych 

związków chemicznych i ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1, pod warunkiem 

uzyskania zezwolenia i z zastrzeżeniem art. 11.] 

<1. Dopuszcza się import, eksport oraz tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów wymienionych w 

Wykazie 1, pod warunkiem uzyskania zezwolenia i z zastrzeżeniem art. 11.> 

2. Zezwolenie na import, eksport oraz tranzyt, o którym mowa w ust. 1, wydaje minister 

właściwy do spraw gospodarki na zasadach i w trybie określonym w ustawie 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 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250). 

 

[Art. 11. 
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1. Eksport, import i tranzyt przez polski obszar celny toksycznych związków chemicznych i ich 

prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do i z państw niebędących Stronami Konwencji 

jest zakazany. 

2. Eksport, import i tranzyt przez polski obszar celny toksycznych związków chemicznych i ich 

prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do i z państw będących Stronami Konwencji 

jest dopuszczalny jedynie do celów niezabronionych przez Konwencję i w ilościach przez 

nią dozwolonych oraz zgodnie z jej wymogami.] 

<Art. 11. 

1. Eksport, import i tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych 

związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do i z państw 

niebędących Stronami Konwencji jest zakazany. 

2. Eksport, import i tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych 

związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do i z państw 

będących Stronami Konwencji jest dopuszczalny jedynie do celów niezabronionych 

przez Konwencję i w ilościach przez nią dozwolonych oraz zgodnie z jej wymogami.> 

 

Art. 12. 

[1. Eksport, import i tranzyt przez polski obszar celny toksycznych związków chemicznych i 

ich prekursorów, wymienionych w Wykazie nr 2 Załącznika do Konwencji dotyczącego 

związków chemicznych, zwanym dalej "Wykazem 2", jest dopuszczalny tylko do i z państw 

będących Stronami Konwencji. 

2. Eksport, import i tranzyt przez polski obszar celny toksycznych związków chemicznych i ich 

prekursorów, wymienionych w Wykazie nr 3 Załącznika do Konwencji dotyczącego 

związków chemicznych, zwanym dalej "Wykazem 3", jest dopuszczalny tylko do i z państw 

będących Stronami Konwencji, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Eksport, import i tranzyt przez polski obszar celny toksycznych związków chemicznych i ich 

prekursorów, wymienionych w Wykazie 3, z państw będących Stronami Konwencji jest 

dopuszczalny do i z państw niebędących Stronami Konwencji, z tym że w przypadku 

eksportu i tranzytu do tych państw warunkiem jego dopuszczenia jest dostarczenie 

oświadczenia końcowego użytkownika, wydanego przez właściwe władze tych państw.] 

<1. Eksport, import i tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych 

związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie nr 2 
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Załącznika do Konwencji dotyczącego związków chemicznych, zwanym dalej 

„Wykazem 2”, jest dopuszczalny tylko do i z państw będących Stronami Konwencji. 

2. Eksport, import i tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych 

związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie nr 3 

Załącznika do Konwencji dotyczącego związków chemicznych, zwanym dalej 

„Wykazem 3”, jest dopuszczalny tylko do i z państw będących Stronami Konwencji, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Eksport, import i tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych 

związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 3, z państw 

będących Stronami Konwencji jest dopuszczalny do i z państw niebędących 

Stronami Konwencji, z tym że w przypadku eksportu i tranzytu do tych państw 

warunkiem jego dopuszczenia jest dostarczenie oświadczenia końcowego 

użytkownika, wydanego przez właściwe władze tych państw.> 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać dane określone w art. 23 ust. 4 

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 oraz o zmianie niektórych ustaw. 

 

Art. 15. 

1. Informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1-3, podlegają kontroli. 

2. Organem właściwym w sprawach kontroli, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy 

do spraw gospodarki, z wyjątkiem jednostek i komórek organizacyjnych 

podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a 

także przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim. 

3. W jednostkach i komórkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony 

Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także w przedsiębiorstwach państwowych, 

dla których jest on organem założycielskim, kontrolę, o której mowa w ust. 1, prowadzi 

Minister Obrony Narodowej. 

[4. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, 

z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 

143) dotyczące postępowania kontrolnego oraz przepisy art. 29-31 ustawy z dnia 29 

listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
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strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.] 

<4. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. ...) 

dotyczące kontroli celno-skarbowej oraz przepisy art. 29–31 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 oraz o zmianie niektórych ustaw.> 

 

Art. 18. 

1. Podczas prowadzenia inspekcji kontrolowane podmioty i przedsiębiorcy, o których mowa 

w art. 2, są obowiązani wobec zespołu inspekcyjnego i zespołu eskortującego do: 

1)   udostępnienia obiektów i urządzeń, w których jest prowadzona działalność z 

wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów objętych postanowieniami 

Konwencji, 

2)   obecności podczas inspekcji, 

3)   udzielania niezbędnych informacji i umożliwienia wglądu w dokumenty i rejestry 

dotyczące zakresu kontroli, 

4)   sporządzania kopii żądanych dokumentów i rejestrów, 

5)   pobierania próbek albo współdziałania w pobieraniu próbek, 

6)   umożliwienia zespołowi inspekcyjnemu korzystania ze środków łączności oraz, o ile jest 

to możliwe, z innych urządzeń znajdujących się w kontrolowanym obiekcie, 

7)   zapewnienia odpowiednich warunków do pracy, w tym samodzielnych pomieszczeń i 

miejsc do przechowywania dokumentów. 

[2. Podczas prowadzenia inspekcji stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ust. 2, 3 i 5 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.] 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 

informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930) 

 

Art. 19. 
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Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania 

informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie "podmiotami 

uprawnionymi", są: 

1)   organy prokuratury; 

2)   organy Policji; 

2a)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

2b)  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

3)   organy Straży Granicznej; 

4)   (uchylony) 

5)   organy celne; 

6)   organy podatkowe; 

[7)   organy kontroli skarbowej;] 

<7) organy Krajowej Administracji Skarbowej;> 

[7a)  wywiad skarbowy;] 

8)   Biuro Ochrony Rządu; 

9)   Żandarmeria Wojskowa; 

10)  organy informacji finansowej; 

11)  (uchylony) 

12)  organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i 

repatriacji; 

13)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

13a)  Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego 

przedstawiciel; 

13b)  krajowy administrator, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 

406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1); 

14)  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy  
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U S T A W A   z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 

i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250)  

 

Art. 144. 

1. Z uiszczania należności zwolnione są: 

1)   łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki (do 15 ton nośności lub służące do 

przewozu nie więcej niż 12 pasażerów); zwolnienie nie dotyczy należności za korzystanie 

ze śluz lub pochylni; 

2)   statki jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych 

na wodach oraz jednostek państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej; 

[3)   statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, 

Służby Celnej oraz jednostek ratowniczych;] 

<3) statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw 

wewnętrznych, Krajowej Administracji Skarbowej oraz jednostek ratowniczych;> 

4)   statki urzędów żeglugi śródlądowej; 

5)   statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej; 

6)   statki urzędów morskich; 

7)   promy leżące w ciągach dróg publicznych. 

2. Od uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

ogólnokształcących i zawodowych oraz od studentów szkół wyższych należności za 

śluzowanie obniża się o połowę. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.)  

 

Art. 16. 

 § 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały: 

1)   cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw 

dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i 

psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych 

ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich; 
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2)   karny - do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń 

lustracyjnych. 

§ 2. (uchylony) 

§ 3. (uchylony) 

§ 4. (uchylony) 

§ 4a. W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział: 

1)   pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych - do spraw 

odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych; 

2)   gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa 

gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych 

ustaw; 

[3)   
(9)

 kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych - do spraw 

związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 

internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Celną i wywiad skarbowy.] 

<3) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – do spraw 

związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i 

internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż 

Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Służbę Celno-Skarbową.. 

§ 4b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz spraw 

gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących 

do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do właściwości sądu 

okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego wydziału do tych spraw, Minister 

Sprawiedliwości przekazuje innemu sądowi okręgowemu, działającemu na obszarze tej 

samej apelacji, w trybie określonym w art. 20. 

§ 5. W Sądzie Okręgowym w Warszawie działają ponadto jako wydziały: 

1)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji 

energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konkurencji i 

konsumentów); 

2)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi na 

podstawie odrębnych przepisów; 
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3)   odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków 

towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd wspólnotowych znaków 

towarowych i wzorów przemysłowych). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu okręgowego 

rozpoznający środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.)  

 

Art. 100. 

§ 1. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego jest Główny Inspektor 

Transportu Drogowego. 

§ 3. Grzywna stanowi dochód budżetu państwa, a w przypadku gdy nałoży ją funkcjonariusz 

organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej 

jednostki samorządu. 

§ 4. Organem uprawnionym do: 

1)   zaopatrywania w formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów mandatów 

karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego jest minister 

właściwy do spraw wewnętrznych; 

2)   dystrybucji oraz rozliczania formularzy mandatu karnego, przydziału i rozliczania serii i 

numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego jest odpowiednio: 

[a)  właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej,] 

a) właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej,> 

b)  Główny Inspektor Transportu Drogowego - dla organów Inspekcji Transportu Drogowego. 

§ 5. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, zaopatrują nieodpłatnie organy uprawnione do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w formularze mandatu karnego, z 
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wyjątkiem podmiotów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie § 14 pkt 2, 

które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie. 

§ 6. Odpłatność za nabycie formularzy mandatu karnego obejmuje wyłącznie koszty ich 

wytworzenia i dystrybucji. 

§ 7. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, oraz organ uprawniony do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego prowadzą ewidencję formularzy mandatu karnego oraz 

przydzielonych serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego. 

§ 8. Organ uprawniony do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego prowadzi ewidencję tych grzywien, zgodnie z przepisami o 

rachunkowości. 

§ 9. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego współpracuje z 

organem, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a, oraz organem uprawnionym do poboru 

należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań tych organów wynikających z niniejszego kodeksu, 

w tym poprzez udzielanie informacji w sprawach dotyczących odpowiednio formularzy 

mandatu karnego, przydzielonych serii i numerów mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz nałożonych grzywien. 

§ 10. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyjątkiem 

organów Inspekcji Transportu Drogowego, sporządza informację dotyczącą liczby 

otrzymanych i wykorzystanych formularzy mandatu karnego oraz liczby przydzielonych i 

wykorzystanych serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego i przekazuje organowi, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a. 

§ 11. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, stanowiących 

dochód budżetu państwa, z wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, 

sporządza informację dotyczącą danych objętych formularzem mandatu karnego oraz 

uiszczonych i nieuiszczonych grzywien i przekazuje ją za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego organowi, o którym mowa w § 1. Informacja stanowi dowód 

księgowy należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, 

bez konieczności zamieszczania podpisu wystawcy dowodu, o którym mowa w 

przepisach o rachunkowości. 

§ 12. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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§ 13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową naczelnika 

urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności, o których mowa w § 1, 

uwzględniając sprawność i skuteczność czynności zmierzających do uregulowania 

należności. 

§ 14. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz 

przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego, 

2)   podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie, 

3)   tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w § 9, 

4)   tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których mowa w § 10 i 

11 

- mając na względzie zapewnienie bezzwłocznego ewidencjonowania, rozliczania i ściągania 

należności wynikających z grzywien, zapewnienie stałego i niezakłóconego dostępu 

organom uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do 

odpowiedniej liczby formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów 

karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, a także 

niezwłocznego i prawidłowego rozliczania formularzy mandatu karnego oraz 

przydzielonych serii i numerów mandatów generowanych przez system 

teleinformatyczny. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483)  

 

Art. 14. 

 1. Żandarmeria Wojskowa, wykonując zadania, o których mowa w art. 4, współdziała z: 

1)   Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi 

organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami 

(komendantami) garnizonów; 
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[2)   Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami celnymi, 

organami kontroli skarbowej, Biurem Ochrony Rządu, strażami ochrony kolei oraz innymi 

organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także 

organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz 

organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami 

uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o 

wykroczenia;] 

<2) Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami 

Krajowej Administracji Skarbowej, Biurem Ochrony Rządu, strażami ochrony kolei 

oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w 

sprawach o przestępstwa oraz organami, którym przysługują uprawnienia 

oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia;> 

3)   Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do 

realizacji jego zadań ustawowych. 

[2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania 

Żandarmerii Wojskowej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą 

Graniczną, organami celnymi, organami kontroli skarbowej, Biurem Ochrony Rządu oraz 

innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa 

oraz organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami 

uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o 

wykroczenia, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań 

Żandarmerii Wojskowej.] 

<2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb 

współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej, Biurem 

Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia 

dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami, którym przysługują 

uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania 
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grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzględnieniem 

właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Żandarmerii Wojskowej.> 

3. Zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze strażami ochrony kolei określają 

przepisy o transporcie kolejowym. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania 

Żandarmerii Wojskowej z organami wojskowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z 

uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Żandarmerii 

Wojskowej. 

 

  

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 

późn. zm.)  

 

Art. 54. 

 1. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo 

kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie. 

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego: 

1)   opracowuje kierunki działania Inspekcji w porozumieniu z organizacjami zrzeszającymi 

przewoźników o zasięgu ogólnokrajowym i plany kontroli o znaczeniu ogólnokrajowym, 

zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw transportu; 

2)   określa metody i formy wykonywania zadań przez Inspekcję, w zakresie nieobjętym 

innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3)   organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów; 

4)   przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie kontroli przewozów drogowych; 

[5)   opracowuje, we współpracy z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym 

Straży Granicznej, Szefem Służby Celnej oraz Głównym Inspektorem Pracy, jednolitą 

krajową strategię kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;] 

<5) opracowuje, we współpracy z Komendantem Głównym Policji, Komendantem 

Głównym Straży Granicznej, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

Głównym Inspektorem Pracy, jednolitą krajową strategię kontroli przepisów w 



- 446 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców;> 

6)   zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w skoordynowanych z 

właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

kontrolach drogowych kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń 

rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, 

str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 09.10.1998, str. 1) oraz rozporządzenia (WE) nr 

561/2006; kontrole takie są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą 

być przeprowadzane wspólnie z polskimi organami kontrolnymi; 

7)   realizuje, co najmniej raz w roku, wspólny z właściwymi organami odpowiedzialnymi za 

kontakty wewnątrzwspólnotowe w zainteresowanych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, program szkolenia w 

zakresie najlepszych praktyk kontrolnych oraz wymiany pracowników; 

8)   udziela właściwym organom innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niezbędnej pomocy i wyjaśnień w sytuacji, 

kiedy brak jest wystarczających danych do stwierdzenia w czasie kontroli drogowej 

przeprowadzanej na terytorium tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, że kierowca pojazdu zarejestrowanego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, naruszył przepisy w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku; 

9)   zapewnia uczestnictwo swojego przedstawiciela w Komitecie wspierającym Komisję 

Europejską, ustanowionym zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 

transporcie drogowym; 

10)  wymienia z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przynajmniej raz na sześć miesięcy lub w 
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indywidualnych przypadkach na szczególne żądanie, informacje dostępne na podstawie 

art. 19 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i art. 22 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 561/2006; 

11)  wykonuje zadania Inspekcji dotyczące kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 

ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g 

ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

11a)  wykonuje zadania Inspekcji związane z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za 

przejazd po drogach krajowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych; 

12)  uzgadnia opracowane przez wojewodów projekty rocznych planów rzeczowo-

finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. 

2a. Zadania Głównego Inspektora Transportu Drogowego finansowane są z budżetu państwa 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. 

3. Wojewódzki inspektor opracowuje kierunki działania wojewódzkiej inspekcji transportu 

drogowego, zatwierdzane przez Głównego Inspektora. 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego raz na dwa lata przedkłada Radzie Ministrów, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, jednolitą krajową strategię 

kontroli, w terminie do dnia 30 listopada. 

 

Art. 54b. 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem odpowiedzialnym za kontakty 

wewnątrzwspólnotowe w zakresie kontroli przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu 

postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy 

drogowe. 

2. [Główny Inspektor Transportu Drogowego, Komendant Główny Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej oraz Główny Inspektor Pracy prowadzą 

rejestry danych statystycznych dotyczących kontroli czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe, 

według następujących kategorii:] 

 <Główny Inspektor Transportu Drogowego, Komendant Główny Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Główny 

Inspektor Pracy prowadzą rejestry danych statystycznych dotyczących kontroli 



- 448 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców 

wykonujących przewozy drogowe, według następujących kategorii:> 

1)   w przypadku kontroli drogowych: 

a)  kategoria drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne, 

b)  państwo, w którym kontrolowany pojazd jest zarejestrowany, 

c)  rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy; 

2)   w przypadku kontroli na terenie przedsiębiorstw: 

a)  kategoria przewozu drogowego: międzynarodowy lub krajowy, przewóz osób lub rzeczy, 

przewóz na potrzeby własne lub transport drogowy, 

b)  wielkość taboru przedsiębiorstwa, 

c)  rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy. 

[3. 
(63)

 Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej 

oraz Główny Inspektor Pracy przekazują Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego 

w formie pisemnej , w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej, dane statystyczne, 

o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku 

sprawozdawczym.] 

<3. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz Główny Inspektor Pracy przekazują Głównemu 

Inspektorowi Transportu Drogowego w formie pisemnej, w postaci papierowej oraz 

w postaci elektronicznej, dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, w terminie do 

dnia 31 lipca roku następującego po roku sprawozdawczym.> 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej zbiorcze dane 

statystyczne uzyskane, zgodnie z ust. 3, w terminie do dnia 30 września po upływie 

dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem. 

 

Art. 67. 

 [1. Inspekcja współdziała w szczególności z: Policją, Agencją Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, 

Strażą Graniczną, Służbą Celną, kontrolą skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, 

Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną i 

zarządcami dróg - w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych 

oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu 
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drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji 

tych organów oraz zadań Inspekcji.] 

<1. Inspekcja współdziała w szczególności z: Policją, Agencją Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią 

Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Celno-Skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, 

Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Weterynaryjną i 

zarządcami dróg – w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach 

publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w 

zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem 

właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.> 

2. W celu realizacji zadań określonych w art. 50 Inspekcja współdziała z organami samorządu 

terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych. 

3. W celu realizacji zadań określonych w art. 50, Inspekcja może, w drodze teletransmisji 

danych, korzystać z bezpośredniego dostępu do danych zgromadzonych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Minister Sprawiedliwości oraz Główny Inspektor Transportu, 

Drogowego określi, w drodze porozumienia, szczegółowe warunki techniczne dostępu do 

tych danych. 

4. 
(69)

 W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w 

art. 50 pkt 1, Inspekcja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem 

Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

 

Art. 81. 

Dane i informacje przekazują do ewidencji: 

1)   wojewódzki inspektor; 

[2)   Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej, Główny Inspektor Pracy, 

właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji, zarządcy dróg.] 

<2) Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 

Główny Inspektor Pracy, właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji, 

zarządcy dróg.> 

Art. 89. 

 1. Do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, oraz warunków w nich określonych, 

z zastrzeżeniem ust. 2, uprawnieni są: 
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1)   funkcjonariusze Policji; 

2)   inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; 

[3)   funkcjonariusze celni;] 

<3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;> 

4)   funkcjonariusze Straży Granicznej; 

5)   upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych - z wyłączeniem dokumentów, o 

których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i ust. 4; 

6)   inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy - w odniesieniu do zapisów urządzenia 

rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju; 

7)   
(78)

 upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 - w 

odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych; 

7)   
(79)

 upoważnieni pracownicy właściwego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 - w 

odniesieniu do przewozów regularnych specjalnych i międzynarodowych przewozów 

regularnych; 

8)   strażnicy straży gminnych - w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego w 

zakresie określonym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym. 

2. Upoważnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, nie są uprawnieni do kontroli 

zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, 

obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 31 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 

3. Kontrole drogowe wykonuje się w odpowiednim miejscu i czasie tak, aby utrudnić 

kierowcom prowadzącym pojazdy omijanie punktów kontroli, oraz bez dyskryminacji ze 

względu na: 

1)   kraj rejestracji pojazdu; 

2)   kraj zamieszkania kierowcy; 

3)   kraj siedziby przedsiębiorstwa; 

4)   początkowy i docelowy punkt podróży; 

5)   rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy. 

4. Uprawnione osoby do kontroli zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość 

jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku zaopatrzeni są 

w: 
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1)   wykaz podstawowych elementów podlegających kontroli na drodze i na terenie podmiotu 

wykonującego przewozy drogowe; 

2)   standardowe wyposażenie. 

5. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   (uchylony), 

2)   wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli, 

3)   sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, 

podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane 

standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych 

elementów, które jej podlegają, 

4)   rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez 

organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 

5)   system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie 

występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw 

i czasu odpoczynku kierowców 

- uwzględniając przepisy Unii Europejskiej, opracowania i wytyczne Komisji Europejskiej, 

względną liczbę i wagę popełnianych naruszeń przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 

3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 

transporcie drogowym oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz potrzebę zapewnienia 

efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych. 

 

Art. 89a. 

1. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy dokonują kontroli w zakresie przewozu 

drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

2. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokonują kontroli na warunkach i w trybie 

określonych w ustawie. 
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[3. Funkcjonariusze Policji, organów celnych i Straży Granicznej oraz upoważnieni 

pracownicy zarządców dróg dokonują kontroli na warunkach i w sposób określonych w 

przepisach o kontroli ruchu drogowego.] 

<3. Funkcjonariusze Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej oraz 

upoważnieni pracownicy zarządców dróg dokonują kontroli na warunkach i w 

sposób określonych w przepisach o kontroli ruchu drogowego.> 

4. Upoważnieni pracownicy organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub 

regularne specjalne dokonują kontroli dokumentów na warunkach i w trybie określonych 

w ustawie. 

Art. 90a. 

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje do Komisji Europejskiej dane 

dotyczące przeprowadzonych kontroli: 

1)   stanu technicznego pojazdów, co dwa lata, w terminie do 31 marca, po upływie okresu 

objętego sprawozdaniem, zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 3; 

2)   w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, zgodnie z formularzem, 

o którym mowa w art. 17 tego rozporządzenia, co dwa lata, w terminie do dnia 30 

września roku następującego po zakończeniu dwuletniego okresu sprawozdawczego; 

3)   przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, corocznie, w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku, zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 3. 

2. [Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej, 

oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego, a w zakresie, o którym mowa w pkt 2, 

również Główny Inspektor Pracy, przekazują Głównemu Inspektorowi Transportu 

Drogowego zbiorczą informację dotyczącą kontroli:] 

 <Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej, oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego, a w 

zakresie, o którym mowa w pkt 2, również Główny Inspektor Pracy, przekazują 

Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego zbiorczą informację dotyczącą 

kontroli:> 

1)   stanu technicznego pojazdów - co dwa lata, w terminie do dnia 31 stycznia po upływie 

dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem, 

2)   przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju pojazdu, 

obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy - co dwa lata, w terminie do 

dnia 31 lipca po upływie dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem 
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- na odpowiednich formularzach. 

2a. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Głównemu Inspektorowi 

Transportu Drogowego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w tym informacje 

uzyskane od innych organów kontrolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, uwzględniając 

zakres danych niezbędnych do przekazania Komisji Europejskiej na podstawie przepisów 

prawa wspólnotowego. 

4. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy do przekazywania danych, o których mowa w ust. 2, uwzględniając zakres 

niezbędnych danych. 

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. 

4. Kaucję pobiera się w formie: 

1)   gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 

[2)  
(80)

 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.] 

<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 naczelnika urzędu skarbowego 
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określonego 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 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z 

późn. zm.)  

Art. 78a. 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar: 

1)   wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14. 

2. Zgłoszenie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1)   nazwę (firmę) i adres albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą 

na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej; 

2)   numer wydanego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; 

3)   numer NIP i REGON; 

4)   dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli dotyczy: 

a)  kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

b)  numer serii, 

c)  datę ważności, 

d)  nazwę podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu uprawnionego do importu równoległego, 

nazwę wytwórcy wyrobów medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela, 

dystrybutora albo importera, albo nazwę podmiotu działającego na rynku spożywczym; 

5)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego podlegającego wywozowi lub zbyciu. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść, w drodze decyzji, sprzeciw wobec 

zamiaru wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia, biorąc pod uwagę: 

1)   zagrożenie brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14; 

2)   znaczenie danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, 

dla zdrowia publicznego. 

4. Decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

[5. Sprzeciw lub uchylenie sprzeciwu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a informacja w tym zakresie jest przekazywana 

organom kontroli finansowej oraz właściwym organom celnym. Z chwilą publikacji 

sprzeciwu lub uchylenia sprzeciwu uznaje się go za skutecznie doręczony.] 

<5. Sprzeciw lub uchylenie sprzeciwu podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a informacja w tym zakresie 

jest przekazywana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz właściwym 

organom celnym. Z chwilą publikacji sprzeciwu lub uchylenia sprzeciwu uznaje się 

go za skutecznie doręczony.> 
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6. W przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, bieg terminu 

na wniesienie sprzeciwu ulega zawieszeniu. 

7. Od sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, strona może złożyć wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia publikacji sprzeciwu. 

8. Informację o wniesieniu sprzeciwu oraz informację o wyniku ponownego rozpoznania 

sprawy Główny Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 

9. Niewniesienie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza możliwość 

dokonania w terminie 30 dni od dnia jego upływu wywozu lub zbycia poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego. 

10. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej dokonujący wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, w imieniu 

innej hurtowni farmaceutycznej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nie zgłasza zamiaru wywozu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli zamiar 

wywozu został zgłoszony przez hurtownię farmaceutyczną, w imieniu której dokonuje 

wywozu, pod warunkiem niezgłoszenia przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

sprzeciwu na dokonanie wywozu. 

11. O dokonaniu wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 9, przedsiębiorca prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej informuje Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia dokonania wywozu lub zbycia 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. W przypadku wniesienia sprzeciwu przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na 

prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej jest obowiązany do sprzedaży produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobów medycznych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości 

określonej w zgłoszeniu zamiaru wywozu lub zbycia podmiotowi prowadzącemu 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej na tym terytorium. 



- 457 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

13. Po upływie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, przedsiębiorca prowadzący działalność 

polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej może ponownie zgłosić zamiar, o 

którym mowa w ust. 1. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie informacji przekazywanych przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotyczących 

dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co 

najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Obwieszczenie określone w ust. 14 jest ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra 

właściwego do spraw zdrowia. 

16. Do postępowania prowadzonego w zakresie wydania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, 

nie stosuje się art. 10, przepisów działu II rozdział 2 i 5 oraz art. 98 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960)  

 

[Art. 11. 

Przy Radzie Ministrów działa Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, zwane dalej 

"Kolegium", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, 

nadzorowania i koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

zwanych dalej "służbami specjalnymi", oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa 

państwa działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, 

Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, urzędów skarbowych, izb skarbowych, organów 

kontroli skarbowej, organów informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<Art. 11. 
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Przy Radzie Ministrów działa Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, zwane dalej 

„Kolegium”, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, 

nadzorowania i koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

zwanych dalej „służbami specjalnymi”, oraz podejmowanych dla ochrony 

bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, 

Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, organów 

informacji finansowej oraz służb rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 12. 

1. Do zadań Kolegium należy formułowanie ocen lub wyrażanie opinii w sprawach: 

1)   powoływania i odwoływania Szefa ABW, Szefa AW, Szefa Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego; 

2)   kierunków i planów działania służb specjalnych; 

3)   szczegółowych projektów budżetów służb specjalnych, przed rozpatrzeniem ich przez 

Radę Ministrów; 

4)   projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących 

działalności służb specjalnych; 

5)   wykonywania przez służby specjalne powierzonych im zadań zgodnie z kierunkami i 

planami działania tych służb; 

6)   rocznych sprawozdań przedstawianych przez Szefów z działalności podległych im służb 

specjalnych; 

[7)   koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także działalności służb 

specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Biurem Ochrony 

Rządu, Służbą Celną, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami kontroli 

skarbowej, organami informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa 

państwa;] 

<7) koordynowania działalności ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także działalności 

służb specjalnych z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Biurem 
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Ochrony Rządu, Krajową Administracją Skarbową, organami informacji finansowej 

i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich 

współdziałania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;> 

8)   współdziałania podmiotów, o których mowa w art. 10, ze służbami specjalnymi; 

9)   współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw; 

10)  organizacji wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji 

Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy organami administracji rządowej; 

11)  ochrony informacji niejawnych dotyczących: 

a)  zagrożeń o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

b)  sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia o zasięgu ogólnokrajowym, powstałej 

wskutek ujawnienia informacji niejawnych, oraz dokonywanie oceny skutków ujawnienia 

takich informacji, 

c)  projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony 

informacji niejawnych, 

d)  innych spraw zlecanych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz 

wnoszonych przez ministrów w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną informacji 

niejawnych. 

2. W skład Kolegium wchodzą: 

1)   przewodniczący - Prezes Rady Ministrów; 

2)   sekretarz Kolegium; 

3)   członkowie: 

a)  minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

b)  minister właściwy do spraw zagranicznych, 

c)  Minister Obrony Narodowej, 

d)  minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

e)  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 

4)   minister-członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb 

specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. W posiedzeniach Kolegium uczestniczą także: 

1)   Szef ABW; 

2)   Szef AW; 

2a)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

3)   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 
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3a)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

4)   Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może delegować swojego przedstawiciela do udziału 

w posiedzeniach Kolegium, spełniającego wymagania określone w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"ściśle tajne". 

5. Przewodniczący Kolegium może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium 

przewodniczących właściwych komisji sejmowych, przedstawicieli organów 

państwowych oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na 

tematykę obrad. 

6. Sekretarza Kolegium powołuje, spośród osób spełniających wymagania określone w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli tajności "ściśle tajne", i odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

7. Sekretarz Kolegium organizuje pracę Kolegium i w tym zakresie może występować do 

organów administracji rządowej o przedstawienie informacji niezbędnych w sprawach 

rozpatrywanych przez Kolegium. 

8. Obsługę Kolegium zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

9. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Kolegium, 

2)   zakres czynności sekretarza Kolegium 

- w sposób zapewniający sprawną pracę Kolegium. 

 

Art. 13. 

1. Prezes Rady Ministrów w celu koordynacji działań w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i 

obronności państwa wydaje wiążące wytyczne oraz żąda informacji i opinii od: 

1)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do działalności Policji, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu; 

2)   Ministra Sprawiedliwości - w odniesieniu do działalności Służby Więziennej; 

3)   Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do działalności Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej; 

4)   Szefów Agencji - w odniesieniu do działalności tych Agencji; 

5)   Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w odniesieniu do działalności Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego; 
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[6)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do działalności 

Służby Celnej, urzędów i izb skarbowych, organów kontroli skarbowej oraz organów 

informacji finansowej.] 

<6) ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w odniesieniu do działalności 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz organów informacji finansowej.> 

2. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych 

wytyczne, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do działalności Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Służby Wywiadu Wojskowego Prezes Rady Ministrów wydaje na wniosek tego ministra. 

3. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, opiniuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. 

4. Prezes Rady Ministrów, zwracając się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 

wyrażenie opinii w sprawie, o której mowa w ust. 3, załącza opinię Kolegium do Spraw 

Służb Specjalnych. 

5. O wydaniu wytycznych Prezes Rady Ministrów niezwłocznie powiadamia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia wymaganego współdziałania służb specjalnych 

może żądać od Szefów tych służb informacji związanych z planowaniem i 

wykonywaniem powierzonych zadań. Żądanie przekazania informacji skierowane do 

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego 

wymaga równoczesnego powiadomienia Ministra Obrony Narodowej. 

7. Prezes Rady Ministrów może upoważnić ministra powołanego w celu koordynowania 

działalności służb specjalnych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 6. 

8. W razie konieczności współpracy służb specjalnych w celu realizacji ustawowych zadań 

Prezes Rady Ministrów obowiązek koordynacji działań w tym zakresie powierza 

ministrowi powołanemu w celu koordynowania działalności służb specjalnych albo 

Szefowi jednej ze służb. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544 i 1250)  
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Art. 2. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców i jednostek naukowych, z wyłączeniem 

jednostek naukowych będących jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej albo Policji. 

2. Przepisy ustawy stosuje się także do osób zagranicznych i przedsiębiorców zagranicznych 

w zakresie przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

[3. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, 

przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, 

Służbę Celną oraz przez armie obcych państw przebywające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<3. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, 

przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną, 

Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową oraz przez armie obcych państw 

przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

4. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, 

przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez zagranicznych funkcjonariuszy 

biorących udział we wspólnej operacji, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 

lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych 

operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 295). 

5. 
(3)

 Przepisów ustawy, z wyjątkiem art. 6, art. 9 ust. 9, art. 27 ust. 2, art. 37-41, art. 63 i art. 

64, nie stosuje się do amunicji. 

Art. 2a.
 

Przepisów rozdziałów 5d-5f nie stosuje się do: 

1)   wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do niehandlowego wykorzystania w realizacji 

zadań: 
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a)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 3 ust. 1-2b ustawy z dnia 

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), 

b)  Policji, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), 

c)  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o których mowa w art. 5 i 

art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 437), 

d)  Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, o których mowa 

w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.), 

e)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z 

późn. zm.), 

f)  Biura Ochrony Rządu, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o 

Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.), 

g)  Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2-2b ustawy z dnia 12 października 1990 

r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.), 

[h)  Służby Celnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.),] 

<h) Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. ...),> 

i)  Służby Więziennej, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.), 

j)  Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.); 

2)   wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do niehandlowego wykorzystania przez 

armie obcych państw przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk 

obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się 

przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 

178); 
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3)   wyposażenia morskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 899, z 2011 r. poz. 1368 oraz z 2016 r. poz. 542); 

4)   wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle lotniczym; 

5)   kapiszonów przeznaczonych specjalnie do zabawek, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), dotyczących zasadniczych wymagań dla 

zabawek. 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361)  

 

Art. 2. 

W rozumieniu przepisów ustawy: 

1)   statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek 

oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża; 

2)   polskim państwowym statkiem powietrznym jest: 

a)  statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek 

powietrzny), 

b)  statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji i 

Państwowej Straży Pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego); 

3)   użytkownikiem statku powietrznego jest jego właściciel lub inna osoba wpisana jako 

użytkownik do rejestru statków powietrznych; 

4)   lotniskiem jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub 

w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego 

ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i 

urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk; 

5)   lądowiskiem jest obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, który może być w 

całości lub w części wykorzystywany do startów i lądowań naziemnego lub nawodnego 

ruchu statków powietrznych; 

6)   część lotnicza lotniska to obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków 

powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z 

urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany; 
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7)   zarządzającym lotniskiem jest podmiot, który został wpisany jako zarządzający do 

rejestru lotnisk cywilnych; 

8)   lądowaniem handlowym jest lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, 

bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie; 

9)   lotem handlowym jest lot związany z lądowaniem handlowym; 

10)  lotem międzynarodowym jest lot, w trakcie którego następuje przekroczenie granicy 

państwowej; 

11)  lotem tranzytowym jest lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, 

rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium; 

12)  lotem długodystansowym jest jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie 

wymaga minimum 8 godzin lotu statku powietrznego; 

13)  przewozem lotniczym jest lot lub seria lotów, w których przewozi się pasażerów, towary, 

bagaż lub pocztę, za wynagrodzeniem, w tym na podstawie umowy o czasowym oddaniu 

statku powietrznego do używania; 

14)  regularnym przewozem lotniczym jest przewóz lotniczy, jeżeli w każdym locie miejsca 

w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub 

poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi 

samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach 

czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów; 

15)  przewozem czarterowym jest przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy 

czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego 

określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania 

określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez 

czarterującego; 

16)  przewoźnikiem lotniczym jest podmiot uprawniony do wykonywania przewozów 

lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na 

podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego 

przewoźnika lotniczego; 

17)  portem lotniczym jest lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów 

handlowych; 

18)  obowiązek użyteczności publicznej polega na zobowiązaniu: 

a)  przewoźnika lotniczego do zapewnienia świadczenia usług przewozu lotniczego, 

spełniających określone wymogi co do ciągłości, regularności, zdolności przewozowej i 
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taryf, których przewoźnik lotniczy nie spełniałby, kierując się jedynie interesem 

handlowym, 

b)  zarządzającego lotniskiem do zapewnienia funkcjonowania lotniska, z zachowaniem 

określonych wymagań, których zarządzający lotniskiem nie spełniłby, kierując się jedynie 

interesem handlowym lub statutowym 

- na warunkach określonych zgodnie z niniejszą ustawą; 

19)  EASA jest Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w rozumieniu 

rozporządzenia nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w 

dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego (Dz. Urz. WE L 240 z 07.09.2002); 

20)  aktem bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym jest bezprawny i celowy akt 

polegający na: 

a)  użyciu w czasie lotu statku powietrznego przemocy wobec osoby znajdującej się na jego 

pokładzie, jeżeli akt ten może zagrozić bezpieczeństwu tego statku, 

b)  zniszczeniu statku powietrznego albo spowodowaniu jego uszkodzeń, które 

uniemożliwiają lot lub mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tego statku, 

c)  umieszczeniu na pokładzie statku powietrznego przedmiotu, urządzenia lub substancji, 

które mogą zagrozić zdrowiu lub życiu pasażerów lub załogi lub zniszczyć statek 

powietrzny albo spowodować jego uszkodzenia, mogące uniemożliwić jego lot lub 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tego statku w czasie lotu, 

d)  porwaniu statku powietrznego z załogą i pasażerami na pokładzie lub bez nich, również w 

celu użycia statku powietrznego jako narzędzia ataku terrorystycznego z powietrza, 

e)  zniszczeniu albo uszkodzeniu lotniczych urządzeń naziemnych lub pokładowych, 

zakłóceniu ich działania lub użyciu przemocy wobec osoby obsługującej te urządzenia, w 

przypadku gdy powoduje to znaczne zakłócenie ruchu lotniczego lub zagrożenie 

bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, 

f)  przekazaniu nieprawdziwej informacji, która powoduje zagrożenie osób i mienia w 

komunikacji lotniczej, 

g)  zniszczeniu albo poważnym uszkodzeniu urządzeń na lotnisku, zakłóceniu ich działania 

lub użyciu przemocy wobec osoby obsługującej te urządzenia, w przypadku gdy 

powoduje to znaczne zakłócenie ruchu lotniczego lub funkcjonowania lotniska lub 

zagrożenie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego; 



- 467 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[21)  służbą ochrony lotniska jest wewnętrzna służba ochrony lub specjalistyczna uzbrojona 

formacja ochronna działająca na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 65), realizująca 

zadania na rzecz ochrony lotnictwa cywilnego i podlegająca zarządzającemu lotniskiem;] 

<21) służbą ochrony lotniska jest wewnętrzna służba ochrony działająca na podstawie 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1432), realizująca zadania na rzecz ochrony lotnictwa cywilnego i podlegająca 

zarządzającemu lotniskiem;> 

22)  państwem trzecim jest państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

23)  scentralizowaną infrastrukturę stanowią służące do wykonywania usług obsługi 

naziemnej elementy infrastruktury w porcie lotniczym, których złożoność, koszt lub 

wpływ na środowisko nie pozwala na podział lub powielenie. 

 

Art. 68. 

1. (uchylony). 

2. Zarządzający lotniskiem obowiązany jest w szczególności: 

1)   wykorzystywać lotnisko zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2)   prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz 

sprawność obsługi użytkowników lotniska; 

3)   utrzymywać lotnisko i jego elementy w stanie odpowiadającym warunkom technicznym 

określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk; 

4)   (uchylony); 

5)   zapewniać udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku; 

6)   udostępnić użytkownikom lotniska informacje zawarte w instrukcji operacyjnej lotniska; 

7)   zapewniać organom administracji lotniczej wykonującym czynności służbowe na lotnisku 

warunki niezbędne do wykonywania tych czynności; 

8)   udostępniać Prezesowi Urzędu, niezależnie od innych obowiązków informacje niezbędne 

do prowadzenia ewidencji danych dotyczących ruchu statków powietrznych, wielkości 

ruchu pasażerskiego i przewozu ładunków, zgodnie z systematyką określoną w 

rozporządzeniu nr 437/2003/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań 

statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, towarów i poczty, 
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odpowiednich przepisach krajowych i międzynarodowych (Dz. Urz. WE L 066 z 

11.03.2003); 

9)   niezwłocznie zawiadamiać Prezesa Urzędu oraz instytucje zapewniające służby żeglugi 

powietrznej o wydaniu zarządzenia o zamknięciu lotniska dla ruchu lotniczego lub 

wprowadzeniu odpowiednich ograniczeń w jego eksploatacji, ich przyczynach i 

przewidywanym okresie trwania; 

10)  zorganizować system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska; 

11)  koordynować prace lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotniskowego; 

12)  zapewnić dostarczanie informacji meteorologicznej dla potrzeb użytkowników lotnisk; 

13)  posiadać prawo używania nieruchomości w okresie eksploatacji lotniska, z zastrzeżeniem 

art. 65. 

2a. Zarządzający lotniskiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów, uniemożliwia 

wykonywanie czynności mających wpływ na bezpieczeństwo lotów, jeżeli dalsze ich 

wykonywanie zagrażałoby temu bezpieczeństwu. 

2b. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany, na uzasadniony wniosek komendanta placówki 

Straży Granicznej stwierdzający istnienie zagrożenia bezpieczeństwa lotów, potwierdzony 

na piśmie, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego zgłoszenia, do bezzwłocznego 

uniemożliwienia wykonywania pracy lub innych czynności osobie realizującej zadania 

związane z kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych. 

[2c. Zarządzający lotniskiem nieposiadającym lotniczego przejścia granicznego może 

udostępnić lotnisko do wykonywania międzynarodowych lotów niehandlowych, na 

zasadach określonych w art. 73 ust. 5, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i właściwych organów służb celnych. Zgoda ta jest udzielana na czas 

oznaczony.] 

<2c. Zarządzający lotniskiem nieposiadającym lotniczego przejścia granicznego może 

udostępnić lotnisko do wykonywania międzynarodowych lotów niehandlowych, na 

zasadach określonych w art. 73 ust. 5, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego 

Straży Granicznej i właściwych organów celnych. Zgoda ta jest udzielana na czas 

oznaczony.> 

2d. Wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2c, nie stosuje się do wykonywania 

międzynarodowych lotów niehandlowych w granicach obszaru Schengen, jeżeli nie 

została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna zgodnie z art. 23 rozporządzenia 

(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. 
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ustanawiającego wspólny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 

(kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1). 

2e. W przypadku wykonywania lotu międzynarodowego przez cywilny statek powietrzny w 

celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

przewozu ładunków lub osób, o których mowa w art. 66a ust. 1 pkt 3, jednostka 

organizacyjna lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

którym przekazano lotnisko wojskowe do użytkowania: 

[1)   zawiadamiają z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem najbliższego komendanta 

placówki Straży Granicznej, naczelnika urzędu celnego oraz kierownika placówki 

granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej o planowanym 

przekroczeniu granicy państwowej przez statek powietrzny przewożący ładunek lub osoby 

nienależące do załogi w celu kontroli tego statku, ładunku lub osób; 

2)   zapewniają funkcjonariuszom i pracownikom placówki Straży Granicznej, urzędu celnego 

oraz placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej dojazd do 

miejsca dokonywania kontroli i powrót z tego miejsca.] 

<1) zawiadamiają z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem najbliższego komendanta 

placówki Straży Granicznej, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz kierownika 

placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej o 

planowanym przekroczeniu granicy państwowej przez statek powietrzny przewożący 

ładunek lub osoby nienależące do załogi w celu kontroli tego statku, ładunku lub 

osób; 

2) zapewniają funkcjonariuszom i pracownikom placówki Straży Granicznej, urzędu 

celno-skarbowego oraz placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i 

fitosanitarnej dojazd do miejsca dokonywania kontroli i powrót z tego miejsca.> 

2f. Przepisu ust. 2e nie stosuje się w przypadku wykonywania międzynarodowych lotów w 

granicach obszaru Schengen. 

3. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego obowiązany jest ponadto: 

1)   prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający ciągłość ruchu lotniczego; 

1a)  niezwłocznie zawiadamiać Prezesa Urzędu oraz instytucje zapewniające służby ruchu 

lotniczego, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 rozporządzenia nr 255/2010/UE, 

o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na pojemność kontroli ruchu lotniczego 

lub zapotrzebowanie ruchu lotniczego, ich przyczynach i przewidywanym okresie 

trwania; 
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2)   niezwłocznie zawiadamiać zainteresowanych o wydaniu zarządzenia o zamknięciu 

lotniska dla ruchu lotniczego lub wprowadzeniu odpowiednich ograniczeń w jego 

eksploatacji, ich przyczynach i przewidywanym okresie trwania; 

3)   posiadać system zarządzania bezpieczeństwem na lotniskach - w zakresie wymaganym 

przez przepisy międzynarodowe oraz przepisy wydane na podstawie art. 59a ust. 6; 

4)   koordynować prace zespołu ochrony lotniska; 

5)   posiadać zaktualizowany plan generalny; 

6)   określić granicę części lotniczej lotniska podlegającą zatwierdzeniu przez Prezesa 

Urzędu; 

7)   posiadać zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1. 

4. Zarządzający lotniskiem, na którym funkcjonuje lotnicze przejście graniczne, po uprzednim 

uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, jest 

obowiązany do zapewnienia fizycznego oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych, 

określonych w art. 2 pkt 3 kodeksu granicznego Schengen, od pasażerów innych lotów 

podlegających odprawie granicznej, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr VI 

pkt 2 do tego rozporządzenia. 

5. Zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy lub agent obsługi naziemnej wykonujący 

czynności obsługi pasażerów i transportu między statkiem powietrznym a obiektami portu 

lotniczego jest obowiązany skierować pasażerów do wyznaczonych części portu 

lotniczego, z uwzględnieniem wymogu oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych 

niepodlegających odprawie granicznej, określonych w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 

562/2006/WE, od pasażerów innych lotów podlegających odprawie granicznej według 

zasad określonych w załączniku nr VI pkt 2 do tego rozporządzenia. 

 

Art. 116. 

1. Zabrania się członkom załogi oraz innym osobom wnoszenia i używania broni palnej, broni 

gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do urządzeń, środków i substancji 

mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów. 

3. Zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do: 

[1)   żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy Agencji 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu, którzy bez zamiaru 

odbycia lotu, wykonują obowiązki służbowe na pokładzie statku powietrznego 

pozostającego na lotnisku albo lądowisku;] 

<1) żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Biura 

Ochrony Rządu, którzy, bez zamiaru odbycia lotu, wykonują obowiązki służbowe na 

pokładzie statku powietrznego pozostającego na lotnisku albo lądowisku;> 

2)   funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących wartę ochronną, o której mowa w art. 186a 

ust. 1; 

3)   żołnierzy i funkcjonariuszy służb, o których mowa w pkt 1, którzy podczas wykonywania 

przez nich obowiązków służbowych odbywają lot i odbyli szkolenie w zakresie zasad 

bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego w przypadku użycia broni palnej lub 

środków przymusu bezpośredniego. 

4. Żołnierze i funkcjonariusze służb, o których mowa w ust. 3 pkt 1, którzy podczas 

wykonywania przez nich obowiązków służbowych odbywają lot, mają prawo do użycia 

na pokładzie statku powietrznego broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4, 7, 11 i 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24 i 

1199), na zasadach i w sposób określony w tej ustawie. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na 

pokład statku powietrznego, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na 

pokładzie tego statku; 

2)   organizację i zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, mając na względzie 

zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy, 

jednolitość programu i formy szkolenia, zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej 

do wykonywania obowiązków służbowych na pokładzie statku powietrznego. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 
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Art. 126a. 

1. Bezzałogowy statek powietrzny, w tym model latający, może zostać zniszczony, 

unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy: 

1)   przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego: 

a)  zagraża życiu lub zdrowiu osoby, 

b)  stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów, 

c)  zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników, 

d)  stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku 

terrorystycznego; 

2)   bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której 

wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej 

wysokości. 

2. Do zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia 

kontroli nad jego lotem w przypadku, o którym mowa w: 

[1)   ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d - są uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Celnej i Służby Więziennej, strażnicy Straży Marszałkowskiej, 

żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,] 

<1) ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d – są uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, strażnicy 

Straży Marszałkowskiej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych,> 

2)   ust. 1 pkt 1 lit. c - są uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz pracownicy specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych, 

3)   ust. 1 pkt 2 - są uprawnieni żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 



- 473 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

–   na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 186b. 

[1. Zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym wykonuje: 

1)   zarządzający lotniskiem, w szczególności w zakresie kontroli osób, bagażu, ładunków, 

poczty, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego: 

a)  w związku z przewozem lotniczym, 

b)  w obszarze przejść ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej lotniska; 

2)   zarejestrowany agent oraz zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, w 

rozumieniu rozporządzenia nr 300/2008/WE.] 

<1. Kontrolę bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu nr 300/2008/WE, 

wykonują: 

1) Służba Celno-Skarbowa w stosunku do: 

a) osób innych niż pasażerowie oraz przenoszonych przez nie przedmiotów, 

b) pasażerów i bagażu kabinowego, 

c) bagażu rejestrowanego, 

d) poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego oraz 

zaopatrzenia portu lotniczego przed uzyskaniem zezwolenia na dostęp do strefy 

zastrzeżonej lotniska, chyba że zarządzający lotniskiem, przewoźnik lotniczy, znany 

dostawca zaopatrzenia portu lotniczego lub zarejestrowany dostawca zaopatrzenia 

pokładowego zastosowali wymagane środki kontroli w zakresie ochrony w 

rozumieniu rozporządzenia nr 300/2008/WE; 

2) zarejestrowany agent w rozumieniu rozporządzenia nr 300/2008/WE w stosunku do 

ładunku i poczty; 

3) zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego w rozumieniu rozporządzenia 

nr 300/2008/WE w stosunku do zaopatrzenia pokładowego lub przewoźnik lotniczy, 

który dostarcza zaopatrzenie do własnego statku powietrznego.> 

<1a. Służba Celno-Skarbowa jest odpowiedzialna za wykonywanie sprawdzenia 

pojazdów w rozumieniu rozporządzenia nr 300/2008/WE.> 

[2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane pod nadzorem Prezesa Urzędu, który w 

zakresie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, współdziała ze Strażą 

Graniczną.] 
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<2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są wykonywane pod nadzorem Prezesa 

Urzędu.> 

[3. Straż Graniczna w zakresie współdziałania w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w 

ust. 2, jest uprawniona do samodzielnego podejmowania działań polegających na: 

1)   obserwowaniu i rejestrowaniu funkcjonowania punktu kontroli bezpieczeństwa; 

2)   kontrolowaniu liczby pracowników służby ochrony lotniska na stanowisku kontroli 

bezpieczeństwa oraz niezwłocznym sygnalizowaniu zarządzającemu lotniskiem 

ewentualnych wątpliwości odnośnie do stanu psychofizycznego pracowników służby 

ochrony lotniska; 

3)   niezwłocznym reagowaniu na naruszenia przepisów w zakresie ochrony lotnictwa 

cywilnego ze strony pracowników służby ochrony lotniska; 

4)   niezwłocznym kierowaniu do zarządzającego lotniskiem wniosków w sprawie usunięcia 

stwierdzonych poważnych uchybień oraz informowaniu Prezesa Urzędu o tych 

uchybieniach; 

5)   dokonywaniu kontroli posiadania certyfikatów, o których mowa w ust. 10, związanych z 

kwalifikacjami pracowników służby ochrony lotniska dokonujących kontroli 

bezpieczeństwa; 

6)   niezwłocznym reagowaniu na sygnały o zakłóceniu porządku publicznego w punkcie 

kontroli bezpieczeństwa oraz przyległym do niego rejonie.] 

<3a. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej niezwłocznie reaguje na sygnały o 

zakłóceniu porządku publicznego w punkcie kontroli bezpieczeństwa i przyległym do 

niego rejonie oraz na próby nieuprawnionego dostępu do stref zastrzeżonych 

lotniska.> 

[4. Zarządzający lotniskiem realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez służbę 

ochrony lotniska. Zarejestrowany agent realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną.] 

<4. Zarejestrowany agent realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez 

specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną działającą na podstawie ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.> 

4a. 
(33)

 Zarządzający lotniskiem realizuje zadania w zakresie ochrony stref ogólnodostępnych 

lotniska we współpracy ze służbami ochrony działającymi na terenie lotniska. 

5. Służba ochrony lotniska wykonuje zadania zarządzającego lotniskiem w zakresie: 

[1)   prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 pkt 1;] 



- 475 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   kontroli dostępu do stref zastrzeżonych lotniska; 

3)   kontroli przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem; 

4)   ujęcia i przekazania Policji lub Straży Granicznej: 

a)  osoby naruszającej warunki bezpieczeństwa na lotnisku oraz pasażera naruszającego 

warunki przewozu, 

b)  osoby, która bez upoważnienia uzyskała lub usiłowała uzyskać dostęp do strefy 

zastrzeżonej lotniska, 

c)  osoby, która popełniła lub usiłowała popełnić akt bezprawnej ingerencji, 

d)  osoby, która w inny sposób narusza porządek publiczny; 

5)   ochrony strefy zastrzeżonej lotniska i innych stref w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia nr 300/2008/WE; 

6)   czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia. 

6. Służba ochrony lotniska przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 5, współdziała z 

właściwymi służbami lub organami. 

[7. W przypadku konieczności realizacji zadań wykraczających poza kompetencje służby 

ochrony lotniska, o których mowa w ust. 5, zarządzający lotniskiem powiadamia Straż 

Graniczną lub Policję. 

8. Pracownicy służby ochrony lotniska realizujący zadania, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5, 

oraz pracownicy specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej realizujący zadania na 

rzecz zarejestrowanego agenta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani posiadać 

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a w przypadku realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 5 pkt 6, wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia.] 

<7. W przypadku konieczności realizacji zadań wykraczających poza kompetencje 

służby ochrony lotniska, o których mowa w ust. 5, zarządzający lotniskiem 

powiadamia Służbę Celno-Skarbową, Straż Graniczną lub Policję. 

8. Pracownicy służby ochrony lotniska realizujący zadania, o których mowa w ust. 5 pkt 

2˗5, oraz osoby realizujące zadania na rzecz zarejestrowanego agenta, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani posiadać wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, a w przypadku realizacji zadań, o których mowa w 

ust. 5 pkt 6, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
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technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia.> 

[9. Straż Graniczna posiada prawo do sprawdzania poprawności przeprowadzania kontroli 

bezpieczeństwa przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na warunkach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2.] 

[9a. 
(34)

 Straż Graniczna, w celu realizacji swoich zadań, jest uprawniona do korzystania z 

systemów rejestrujących obraz umieszczonych na terenie portu lotniczego i zapisów z tych 

systemów. Kopie zapisu udostępnione Straży Granicznej przez zarządzającego lotniskiem, 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego, 

postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących 

być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów 

mających znaczenie dla toczących się takich postępowań Straż Graniczna przechowuje 

przez okres nie dłuższy jednak niż 30 dni, licząc od dnia udostępnienia, a następnie 

niszczy.] 

<9a. Straż Graniczna i Służba Celno-Skarbowa, w celu realizacji swoich zadań, są 

uprawnione do korzystania z systemów rejestrujących obraz umieszczonych na 

terenie portu lotniczego i zapisów z tych systemów. Kopie zapisu udostępnione tym 

służbom przez zarządzającego lotniskiem, niezawierające dowodów pozwalających 

na wszczęcie postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, 

postępowania dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w postępowaniu 

w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla 

toczących się takich postępowań Straż Graniczna i Służba Celno-Skarbowa 

przechowują przez okres nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia udostępnienia, a 

następnie niszczą.> 

10. Kontrolę bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, wykonują osoby wpisane na 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu listę operatorów kontroli bezpieczeństwa, posiadające 

certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany lub uznany przez Prezesa Urzędu. 

11. W szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa może wziąć 

udział osoba, co do której ustalono brak negatywnych przesłanek do wykonywania przez 

tę osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust. 

4 i 5. 

[12. Podmiot wykonujący albo zamierzający wykonywać zadania w zakresie kontroli 

bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, kierując osobę na szkolenie w celu uzyskania 
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certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, występuje do komendanta oddziału Straży 

Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek do wykonywania przez 

tę osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust. 

4 i 5.] 

<12. Podmiot wykonujący albo zamierzający wykonywać zadania w zakresie kontroli 

bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, kierując osobę na szkolenie w celu uzyskania 

certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, występuje do komendanta oddziału 

Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek do 

wykonywania przez tę osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o 

których mowa w art. 188a ust. 4 i 5. W stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej ustalenia braku negatywnych przesłanek do wykonywania kontroli 

bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dokonuje właściwy naczelnik urzędu celno-

skarbowego.> 

13. Komendant oddziału Straży Granicznej ustala istnienie negatywnych przesłanek na 

zasadach i w trybie określonych w art. 188a ust. 6 i 7 i przedstawia Prezesowi Urzędu 

informację co do istnienia negatywnych przesłanek do wykonywania przez osobę, o której 

mowa w ust. 11, kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, powiadamiając 

jednocześnie o tym podmiot, który wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12. 

14. Warunkiem dokonania przez Prezesa Urzędu wpisu osoby na listę operatorów kontroli 

bezpieczeństwa jest: 

1)   brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5; 

2)   pozytywne ukończenie szkolenia w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli 

bezpieczeństwa; 

3)   uzyskanie certyfikatu, o którym mowa w pkt 2. 

[15. Komendant Główny Straży Granicznej w uzasadnionych przypadkach związanych z 

koniecznością zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego może, na 

wniosek Prezesa Urzędu, skierować funkcjonariuszy Straży Granicznej do wykonywania 

kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. 

16. Koszty związane z wykonywaniem przez Straż Graniczną kontroli bezpieczeństwa w 

lotnictwie cywilnym w sytuacjach, o których mowa w ust. 15, ponosi zarządzający 

lotniskiem. 

17. Czynności nadzoru, o których mowa w ust. 3, mogą wykonywać osoby posiadające 

certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa, wpisane na listę, o której mowa w ust. 10.] 
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18. Prezes Urzędu może uznać certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydany w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Organizację Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego lub inną międzynarodową organizację lotniczą za ważny na równi z 

polskim certyfikatem operatora kontroli bezpieczeństwa, chyba że wymagania stawiane 

przy jego wydaniu były łagodniejsze od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej, po 

uprzednim wystąpieniu do komendanta oddziału Straży Granicznej o udzielenie 

informacji o braku negatywnych przesłanek do wykonywania przez tę osobę kontroli 

bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. 

19. Przy ustalaniu braku negatywnych przesłanek do wykonywania kontroli bezpieczeństwa 

w lotnictwie cywilnym art. 188a ust. 4-7 stosuje się odpowiednio. 

20. Wydanie albo uznanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

<21. Zarządzający lotniskiem organizuje punkty kontroli bezpieczeństwa i utrzymuje je 

w stanie umożliwiającym prowadzenie kontroli bezpieczeństwa, w tym zapewnia 

sprzęt do kontroli bezpieczeństwa spełniający wymogi określone w rozporządzeniu 

nr 300/2008/WE oraz jego przepisach wykonawczych.> 

 

Art. 186d. 

[1. Prezes Urzędu wyznacza zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego, o którym 

mowa w art. 186b ust. 1 pkt 2, w drodze decyzji administracyjnej, po sprawdzeniu 

spełnienia wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz po uzyskaniu od 

komendanta oddziału Straży Granicznej informacji o braku negatywnych przesłanek 

dotyczących istnienia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zdrowia publicznego.] 

<1. Prezes Urzędu wyznacza zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego, o 

którym mowa w art. 186b ust. 1 pkt 3, w drodze decyzji administracyjnej, po 

sprawdzeniu spełnienia wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz po 

uzyskaniu od komendanta oddziału Straży Granicznej informacji o braku 

negatywnych przesłanek dotyczących istnienia zagrożenia dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego albo zdrowia publicznego.> 

2. Wyznaczenia dokonuje się na wniosek, do którego dołącza się: 
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1)   program ochrony podmiotu przed aktami bezprawnej ingerencji, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 1, uwzględniający wymogi, o których 

mowa w rozporządzeniu nr 300/2008/WE; 

2)   oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie zobowiązuje się do 

przestrzegania wymagań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, w tym postanowień 

programu, o którym mowa w pkt 1, oraz do niezwłocznego zgłaszania Prezesowi Urzędu 

wszelkich zmian w programie; 

3)   oświadczenie, że podmiot ubiegający się o wyznaczenie poddaje się czynnościom 

audytorskim realizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 189 ust. 2. 

3. Przepisy art. 186c ust. 3 i 4 w stosunku do zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia 

pokładowego stosuje się odpowiednio. 

4. Prezes Urzędu cofa wyznaczenie, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzi, że 

zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego utracił zdolność do wyznaczenia oraz 

nie spełnia wymogów stawianych mu w zakresie ochrony. 

 

[Art. 186f. 

1. Pracownik służby ochrony lotniska przy wykonywaniu zadań z zakresu kontroli 

bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz ochrony osób i mienia w granicach 

chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, w tym na pograniczu strefy ogólnodostępnej 

ze strefą zastrzeżoną lotniska, niezależnie od uprawnień określonych w art. 36 ust. 1 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ma prawo do: 

1)   niedopuszczenia do wejścia na obszar lub do obiektu podlegających ochronie osoby 

nieposiadającej wymaganych uprawnień oraz niedopuszczenia do wjazdu na obszar lub 

do obiektu podlegających ochronie pojazdu nieposiadającego wymaganych uprawnień; 

2)   dokonywania kontroli manualnej i przeglądania zawartości bagażu; 

3)   sprawdzania przedmiotów wprowadzanych do strefy zastrzeżonej lotniska; 

4)   korzystania z urządzeń technicznych, ze środków chemicznych oraz wykorzystania psów 

do wykrywania urządzeń, przedmiotów lub substancji, których posiadanie jest zabronione 

bądź które mogą stanowić przedmiot niebezpieczny. 

2. Kontrolą manualną jest zespół czynności kontroli bezpieczeństwa wykonywanych ręcznie 

bez ingerencji w wewnętrzne powłoki ciała oraz w sposób powodujący w jak 

najmniejszym stopniu naruszenie intymności, w celu wykrycia w odzieży lub na ciele oraz 

w przedmiotach osobistych kontrolowanej osoby zabronionych przedmiotów, urządzeń lub 
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substancji. Za zgodą kontrolowanej osoby kontrola ta może być przeprowadzana przez 

pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba. 

3. Za zgodą kontrolowanej osoby kontrola manualna może także obejmować dokonanie 

oglądu powierzchni jej ciała przez pracownika służby ochrony lotniska tej samej płci, w 

warunkach gwarantujących zachowanie intymności. Za zgodą kontrolowanej osoby 

czynność ta może być dokonana przez pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci 

niż kontrolowana osoba. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zadań i uprawnień zarejestrowanego agenta, o 

którym mowa w art. 186b ust. 1 pkt 2.] 

<Art. 186f. 

1. Pracownik służby ochrony lotniska przy wykonywaniu zadań z zakresu ochrony osób 

i mienia w granicach chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, w tym na 

pograniczu strefy ogólnodostępnej ze strefą zastrzeżoną lotniska, niezależnie od 

uprawnień określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia oraz funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej przy wykonywaniu 

zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, niezależnie od 

uprawnień określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. …), ma prawo do: 

1) niedopuszczenia do wejścia na obszar lub do obiektów podlegających ochronie 

osoby nieposiadającej wymaganych uprawnień oraz niedopuszczenia do 

wjazdu na obszar lub do obiektów podlegających ochronie pojazdu 

nieposiadającego wymaganych uprawnień; 

2) dokonywania kontroli manualnej i przeglądania zawartości bagażu; 

3) sprawdzania przedmiotów wprowadzanych do strefy zastrzeżonej lotniska; 

4) korzystania z urządzeń technicznych, ze środków chemicznych oraz 

wykorzystania psów do wykrywania urządzeń, przedmiotów lub substancji, 

których posiadanie jest zabronione bądź które mogą stanowić przedmiot 

niebezpieczny. 

2. Kontrolą manualną jest zespół czynności kontroli bezpieczeństwa wykonywanych 

ręcznie bez ingerencji w wewnętrzne powłoki ciała oraz w sposób powodujący w 

jak najmniejszym stopniu naruszenie intymności, w celu wykrycia w odzieży lub na 

ciele oraz w przedmiotach osobistych kontrolowanej osoby zabronionych 

przedmiotów, urządzeń lub substancji. Za zgodą kontrolowanej osoby kontrola ta 
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może być przeprowadzana przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej lub 

pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba. 

3. Za zgodą kontrolowanej osoby kontrola manualna może także obejmować 

dokonanie oglądu powierzchni jej ciała przez funkcjonariusza Służby Celno-

Skarbowej lub pracownika służby ochrony lotniska tej samej płci, w warunkach 

gwarantujących zachowanie intymności. Za zgodą kontrolowanej osoby czynność 

ta może być dokonana przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej lub 

pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zadań i uprawnień zarejestrowanego 

agenta, o którym mowa w art. 186b ust. 1 pkt 2.> 

 

Art. 186g. 

1. Organy administracji publicznej, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne oraz 

podmioty prowadzące działalność lotniczą przekazują Prezesowi Urzędu informacje o 

wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na poziom ochrony lotnictwa cywilnego 

przed aktami bezprawnej ingerencji. 

2. Podmioty prowadzące działalność lotniczą przekazują Prezesowi Urzędu w szczególności 

informacje o zdarzeniach noszących znamiona aktu bezprawnej ingerencji lub mogących 

być próbą dokonania takiego aktu. 

[3. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, po zasięgnięciu opinii Komendanta 

Głównego Straży Granicznej wydanej w terminie określonym przez Prezesa Urzędu, może 

w sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym wprowadzić dodatkowe środki ochrony 

bezpieczeństwa pasażerów, bagażu, ładunków oraz przesyłek pocztowych.] 

<3. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, po zasięgnięciu opinii 

Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, wydanych w terminie określonym przez Prezesa Urzędu, może w 

sytuacji zagrożenia wprowadzić dodatkowe środki ochrony lotnictwa cywilnego.> 

4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

5. Decyzję, o której mowa w ust. 3, doręcza się w formie pisemnej lub za pomocą telefaksu, 

poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu teleksowej łączności lotniczej albo, w 

uzasadnionych przypadkach, ogłasza się ustnie. 

 

Art. 187. 
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[Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych ustala, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i 

Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, 

określający sposoby realizacji ochrony lotnictwa cywilnego, w tym dotyczące:] 

 <Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ustala, 

w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa 

Cywilnego, Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego, określający sposoby 

realizacji ochrony lotnictwa cywilnego, w tym dotyczące:> 

1)   organizacji ochrony, działań zapobiegawczych i działań w przypadkach aktów 

bezprawnej ingerencji, 

2)   współpracy w tym zakresie organów administracji publicznej i służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo publiczne, zarządzających lotniskami, przewoźników lotniczych, innych 

podmiotów prowadzących działalność lotniczą oraz innych organów i służb publicznych, 

3)   wykonywania zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym osób, 

bagażu, ładunków oraz przesyłek pocztowych, prowadzoną przez podmioty, o których 

mowa w art. 186b ust. 1, 

4)   sposobów współdziałania, o których mowa w art. 186b ust. 6, 

5)   wymogów, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu psów podczas kontroli 

bezpieczeństwa, 

6)   sposobów przekazywania, gromadzenia i postępowania z informacjami, o których mowa 

w art. 186g ust. 1 i 2, 

7)   sposobu analizy ryzyka w przypadku odstąpienia od wspólnych podstawowych norm 

ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcia alternatywnych środków w zakresie ochrony 

- z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zasad ochrony lotnictwa cywilnego. 

 

Art. 188a. 

 1. Zarządzający lotniskiem wyznacza strefy zastrzeżone lotniska oraz części krytyczne tych 

stref w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 300/2008/WE, a także przejścia do tych 

stref. 

2. Strefy i przejścia, o których mowa w ust. 1, wyznacza się w uzgodnieniu z: 

1)   Policją; 
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2)   Strażą Graniczną; 

[3)   Służbą Celną;] 

<3) Służbą Celno-Skarbową;> 

4)   Prezesem Urzędu. 

3. Strefy i przejścia, o których mowa w ust. 1, zarządzający lotniskiem określa w programie 

ochrony lotniska. 

4. W celu umożliwienia dostępu osób, o których mowa w pkt 1.2.4 załącznika do 

rozporządzenia nr 300/2008/WE, do strefy zastrzeżonej lotniska zarządzający lotniskiem 

lub przewoźnik lotniczy w ramach sprawdzenia przeszłości tych osób, zgodnie z art. 3 pkt 

15 tego rozporządzenia, występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej o 

udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do uzyskania takiego dostępu. 

5. Przesłanki, o których mowa w ust. 4, polegają w szczególności na: 

1)   zaistnieniu przypadku określonego w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.); 

2)   zaistnieniu zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i 

porządku publicznego albo zdrowia publicznego; 

3)   cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji 

niejawnych lub wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia takiego poświadczenia; 

4)   powzięciu wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie w sprawie: 

a)  przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej, przestępstwa przeciwko obronności, umyślnego przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, umyślnego przestępstwa przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

umyślnego przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, umyślnego przestępstwa 

przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

b)  umyślnego przestępstwa skarbowego. 

6. Komendant oddziału Straży Granicznej dokonuje ustaleń w zakresie istnienia przesłanek, o 

których mowa w ust. 4, i udziela informacji w terminie 21 dni od dnia wystąpienia o 

udzielenie informacji przez zarządzającego lotniskiem. 

7. Organy władzy publicznej, administracji publicznej oraz służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo publiczne są obowiązane do udzielania, na wniosek komendanta oddziału 



- 484 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Straży Granicznej, informacji, o której mowa w ust. 4, o osobie ubiegającej się o dostęp 

do strefy zastrzeżonej lotniska, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku. 

8. W programach ochrony podmiotów, o których mowa w art. 188 ust. 1, określa się 

wyznaczone przez ich właścicieli i chronione zgodnie z tymi programami miejsca 

lokalizacji następujących obiektów i urządzeń położonych poza strefą zastrzeżoną 

lotniska: 

1)   radaru; 

2)   lotniczych urządzeń naziemnych, w tym w szczególności systemu lądowania według 

wskazań przyrządów (ILS), radiolatarni ogólnokierunkowej VHF (VOR), radiolatarni 

bezkierunkowej (NDB); 

3)   anteny radiowej wysokiej częstotliwości; 

4)   generatorów prądu; 

5)   stacji meteorologicznej; 

6)   magazynów paliw; 

7)   pomieszczeń producentów zaopatrzenia pokładowego; 

8)   magazynów ładunków przeznaczonych do przewozu lotniczego; 

9)   baz technicznych przewoźników lotniczych prowadzących działalność z terenu danego 

lotniska. 

9. Właściciel obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 8, wyznacza miejsca ich lokalizacji 

po zawarciu umowy z właścicielem lub innym posiadaczem terenu, na którym znajdują 

się te urządzenia lub obiekty. 

10. Środki ochrony w strefach, o których mowa w ust. 8, określa program ochrony podmiotu 

będącego właścicielem urządzeń lub obiektów wymienionych w ust. 8. 

 

Art. 189. 

[1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów 

międzynarodowych oraz Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, o którym 

mowa w art. 187, a także biorąc pod uwagę rodzaje lotnisk, szczegółowe wymagania 

dotyczące programów ochrony, o których mowa w art. 188. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, 

Krajowy Program Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym 
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dodatkowe wymagania, jakie powinien spełniać audytor krajowy i audytor wewnętrzny, 

dotyczące w szczególności wiedzy i umiejętności przeprowadzania audytu przez audytora 

krajowego i audytora wewnętrznego, szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu audytora 

krajowego i audytora wewnętrznego, sposób prowadzenia listy audytorów krajowych i 

listy audytorów wewnętrznych, zakres danych ujętych na tych listach oraz zakres i sposób 

przeprowadzania egzaminów certyfikujących, z uwzględnieniem przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w 

dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego.] 

<1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych oraz 

Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, o którym mowa w art. 187, a 

także biorąc pod uwagę rodzaje lotnisk, szczegółowe wymagania dotyczące 

programów ochrony, o których mowa w art. 188. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając 

na uwadze przepisy Unii Europejskiej w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie 

ochrony lotnictwa cywilnego określi, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program 

Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, obejmujący: 

1) organizację kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa; 

2) szczegółowy tryb prowadzenia egzaminu certyfikującego, wymagane kwalifikacje 

oraz zakres obowiązków i uprawnień audytorów, o których mowa w art. 188d; 

3) tryb wyznaczania, wymagane kwalifikacje oraz zakres obowiązków osób 

wykonujących testy ochrony; 

4) kontrolę zgodności, obejmującą zakres audytów, inspekcji, testów dotyczących 

ochrony, dochodzenia, częstotliwość audytów i inspekcji dotyczących ochrony, a 

także klasyfikację zgodności; 

5) przeglądy, jeżeli zachodzi konieczność dokonania ponownej oceny potrzeb w 

zakresie ochrony; 

6) działania korygujące uchybienia dostarczające danych dotyczących systemu 

zgłaszania uchybień, działania następcze i korygujące w celu zapewnienia zgodności 

z wymogami w zakresie ochrony lotnictwa; 
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7) sprawozdania dotyczące przeprowadzonych kontroli zgodności, obejmujące, w 

stosownych przypadkach, wymianę informacji pomiędzy krajowymi organami na 

temat poziomu zgodności; 

8) wymogi w zakresie realizacji oraz monitorowania środków wewnętrznej kontroli 

jakości stosowanych przez podmioty prowadzące działalność związaną z ochroną 

lotnictwa cywilnego; 

9) system rejestrujący i analizujący wyniki krajowego programu kontroli jakości w 

celu określenia tendencji i ukierunkowania przyszłego rozwoju polityki.> 

[3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program Szkolenia w zakresie 

ochrony lotnictwa cywilnego określający:] 

 <Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, Krajowy Program Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa 

cywilnego określający:> 

1)   rodzaje i zakres programów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, 

2)   kategorie osób podlegających szkoleniom w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, 

3)   wymagania dla instruktorów prowadzących szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa 

cywilnego, 

4)   organizację szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, 

5)   sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa 

cywilnego i zakres tego egzaminu, 

6)   warunki, sposób i tryb weryfikacji spełniania wymagań przez osoby kierowane na 

szkolenia związane z prowadzeniem kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu, 

7)   warunki wydania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, 

8)   zakres danych ujętych na liście, o której mowa w art. 186b ust. 10, i sposób jego 

prowadzenia, 

9)   sposób sprawowania nadzoru przez Prezesa Urzędu nad realizacją szkoleń w zakresie 

ochrony lotnictwa cywilnego 

- mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie 

ochrony lotnictwa cywilnego. 
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USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. 

poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893)  

 

Art. 20. 

1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani przedstawiać organom celnym lub organom Straży 

Granicznej, na ich żądanie, przywożone do kraju lub wywożone za granicę wartości 

dewizowe oraz krajowe środki płatnicze. 

[2. Organy celne oraz organy Straży Granicznej mogą, w celu sprawdzenia, czy przywóz do 

kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę 

odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, podejmować czynności kontrolne na zasadach i 

w trybie określonych w przepisach o kontroli celnej lub kontroli granicznej.] 

<2. Organy celne oraz organy Straży Granicznej mogą, w celu sprawdzenia, czy 

przywóz do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich 

wywóz za granicę odbywa się zgodnie z przepisami ustawy, podejmować czynności 

kontrolne na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli celno-

skarbowej lub kontroli granicznej.> 

[Art. 32a. 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową oraz rezydenci i nierezydenci dokonujący 

czynności obrotu dewizowego, które podlegają ograniczeniom lub obowiązkom 

określonym w ustawie, są obowiązani, na potrzeby kontroli skarbowej oraz kontroli 

wykonywanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przechowywać dokumenty 

związane z tą działalnością lub tymi czynnościami przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym wykonywali działalność kantorową lub dokonali danej 

czynności obrotu dewizowego.] 

<Art. 32a. 

Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową oraz rezydenci i nierezydenci 

dokonujący czynności obrotu dewizowego, które podlegają ograniczeniom lub 

obowiązkom określonym w ustawie, są obowiązani, na potrzeby kontroli 

wykonywanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz kontroli 

wykonywanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przechowywać 

dokumenty związane z tą działalnością lub tymi czynnościami przez okres 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonywali działalność kantorową 

lub dokonali danej czynności obrotu dewizowego.> 
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996)  

 

Art. 3. 

§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują 

środki określone w ustawie. 

§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje 

orzekanie w sprawach skarg na: 

1)   decyzje administracyjne; 

2)   postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo 

kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 

3)  postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy 

zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego 

zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie 

zgłoszonego zarzutu; 

[4)  inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej 

dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem 

aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w 

ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz 

postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;] 

<4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej 

dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z 

wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania 

administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), 

postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których 

mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. …), oraz postępowań, do których 

mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;> 
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4a)  
(1)

 pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych 

sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających; 

5)   akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych 

organów administracji rządowej; 

6)   akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w 

pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 

7)   akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 

8)  bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 

1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a; 

9)   bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych 

niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej 

dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w 

ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V 

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do 

których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. 

§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych 

przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. 

 

Art. 35. 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący 

lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni 

strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, 

jeżeli przewidują to przepisy szczególne. 

§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości 

prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy 

to również państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej. 

§ 3. Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczący na podstawie odrębnych 

przepisów pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce 

organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, 

któremu świadczą pomoc prawną - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do 

tego upoważnione przez ten podmiot. 
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§ 4. Pełnomocnikiem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania są przedmiotem skargi, może być także funkcjonariusz lub pracownik 

kierowanej przez ten organ jednostki organizacyjnej. 

§ 5. W sprawach: 

1)   w których sąd przedstawił zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości do 

rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, 

2)   w których sąd przedstawił pytanie prawne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, 

3)   skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w 

indywidualnych sprawach 

- pełnomocnikiem organu może być także funkcjonariusz lub pracownik jednostki 

organizacyjnej kierowanej przez organ nadrzędny. 

<§ 6. Pełnomocnikiem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej może być także funkcjonariusz lub pracownik 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o 

szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r. poz. 1800, z 2003 r. poz. 844 i 

2271, z 2004 r. poz. 1291, z 2006 r. poz. 1121 oraz z 2009 r. poz. 1664)  

 

Art. 32a. 

1. Restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych na szczególnych zasadach, 

zwanej dalej "restrukturyzacją na szczególnych zasadach", podlegają znane na dzień 30 

czerwca 2003 r. następujące należności publicznoprawne: 

  1)   z tytułu podatków wobec budżetu państwa, należności celnych oraz wpłat z zysku na 

rzecz Skarbu Państwa, 

  2)   z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

  3)   wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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- niepodlegające restrukturyzacji albo w stosunku do których nie zostało wszczęte 

postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji 

należności publicznoprawnych; 

  4)   
(8)

 z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. 

Nr 49, poz. 196, z późn. zm.), opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150, z późn. zm.) oraz opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, 

z późn. zm.) stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej , wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin; 

  5)   z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw 

wymienionych w pkt 4; 

  6)   z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej 

dochód budżetu państwa; 

  7)   z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów 

upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od zaległości wymienionych w pkt 1-6. 

2. Nie podlegają restrukturyzacji zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne. 

[3. 
(9)

 Nie podlegają restrukturyzacji również zaległości podatkowe i celne określone w 

decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej 

oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz budżetów powiatów i budżetów gmin, oraz opłat za użytkowanie 

wieczyste gruntów Skarbu Państwa, określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli 

zaległości te zostały określone jako wynikające z czynności prawnych mających na celu 

obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych 

lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.] 

<3. Nie podlegają restrukturyzacji również zaległości podatkowe i celne określone w 

decyzji właściwego organu podatkowego lub organu celnego oraz należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz 
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat do Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów powiatów i budżetów gmin, oraz 

opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, określone w wyniku 

postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te zostały określone jako wynikające z 

czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o 

należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących 

wymiaru i poboru tych należności.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442)  

 

Art. 3. 

1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 

poleceń przełożonych; 

2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia; 

3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 

pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w 

ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 

1)   w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że 

wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku 

z wykonywaniem powierzonych mu zadań; 

2)   podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

3)   przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje 

związkowe. 
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3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia 

wypadkowego z danego tytułu podczas: 

1)   uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium 

sportowe; 

2)   wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 

3)   pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie; 

3a)  (uchylony) 

4)   odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania 

tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy 

urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania 

studiów podyplomowych; 

5)   wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych 

spółdzielni; 

6)   wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia; 

6a)  wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 

oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1217); 

7)   współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 

lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia; 

8)   wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności 

pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

9)   wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu 

działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 
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10)  wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z 

powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi; 

11)  odbywania służby zastępczej; 

12)  nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających 

stypendium; 

13)  wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z 

pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej 

umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 

[14)  pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.] 

<14) pełnienia przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązków 

służbowych.> 

4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 

w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 

uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 

uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a 

także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 

lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała. 

6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego 

zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

 

Art. 5. 

1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3, 

dokonuje w karcie wypadku: 

1)   podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do pobierających te stypendia; 

2)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do wykonujących tę 

pracę na podstawie skierowania do pracy; 

3)   Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów; 



- 495 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie 

zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub 

jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do 

osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na 

podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot 

kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych; 

5)   spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych - w stosunku do członków tych 

spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi z członkiem spółdzielni, w 

rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz 

tych spółdzielni; 

6)   podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te 

umowy; 

7)   osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą; 

8)   Zakład - w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących 

przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych, a także w stosunku do wykonujących pracę na podstawie umowy 

uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3; 

9)   (uchylony) 

10)  właściwa zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna - w stosunku do duchownych; 

11)  pracodawca, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - w stosunku do odbywających tę 

służbę; 

12)  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy tej szkoły 

pobierających stypendium; 

13)  pracodawca - w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 
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cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka 

została zawarta z pracodawcą, z którym osoby te pozostają w stosunku pracy; 

14)  podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - w stosunku do osób wykonujących umowę, 

jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym 

osoby te pozostają w stosunku pracy; 

[15)  podmiot, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę - w stosunku do tych 

funkcjonariuszy.] 

<15) podmiot, w którym funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełni służbę – w 

stosunku do tych funkcjonariuszy.> 

2. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący 

pracownikiem, a także stwierdzenie choroby zawodowej u pracownika następuje w trybie 

określonym przepisami Kodeksu pracy. 

3. W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych do ubezpieczonych 

wymienionych w art. 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb uznawania zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3, za wypadek przy pracy, 

kwalifikację prawną zdarzenia, wzór karty wypadku i termin jej sporządzania, biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia jednolitości obowiązujących rozwiązań dotyczących 

ustalania okoliczności i przyczyn tych wypadków. 

 

Art. 9. 

1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego 

przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

2. Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi kwota będąca 

podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego: 

1)   pracownikom - stosuje się zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

2)   członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom 

odbywającym służbę zastępczą oraz osobom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o 
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systemie ubezpieczeń społecznych - stosuje się zasady określone w rozdziale 9 ustawy o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego; 

3)   pozostałym osobom - stosuje się zasady określone w art. 46, 48 i 52 ustawy o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego, z tym że przy ustalaniu 

podstawy wymiaru uwzględnia się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 11,26% podstawy 

wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

4. 
(1)

 Jeżeli niezdolność do pracy ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powstała 

przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia wypadkowego, 

podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3, stanowi: 

1)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium sportowego - dla ubezpieczonych 

będących stypendystami sportowymi, 

2)   kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących 

słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 

3)  
(2)

 kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących osobami 

pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które 

zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, lub 

pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych, 

4)   (uchylony) 

[5)   kwota otrzymanego za ten miesiąc uposażenia - dla ubezpieczonych będących 

funkcjonariuszami celnymi] 

<5) kwota otrzymanego za ten miesiąc uposażenia – dla ubezpieczonych będących 

funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej> 

- po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 3 pkt 3. 

5. (uchylony) 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. 

zm.)  

Art. 53. 
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Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się. 

2. 
(92)

 Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syndykowi po 

uprzednim powiadomieniu go o ogłoszeniu upadłości, upadłemu albo jego spadkobiercy 

oraz wierzycielowi, który żądał ogłoszenia upadłości. Postanowienie w przedmiocie 

ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu 

Państwa doręcza się także odpowiednio organowi założycielskiemu albo ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Powiadomienie syndyka następuje w dniu 

ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę 

elektroniczną. 

3. Jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w 

rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem 

podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się także Prezesowi Narodowego Banku 

Polskiego, po uprzednim powiadomieniu go o godzinie wydania postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości. 

4. Jeżeli upadły jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości doręcza się także Przewodniczącemu Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

[5. 
(93)

 O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę skarbową i właściwy oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące 

postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu. Powiadomienie organów egzekucyjnych 

następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub 

pocztę elektroniczną.] 

<5. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej i 

właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znane sądowi organy 

egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu. 

Powiadomienie organów egzekucyjnych następuje w dniu ogłoszenia upadłości i 
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dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.> 

6. Jeżeli upadły jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), o ogłoszeniu 

upadłości powiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powiadomienie 

następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków 

bezpośredniego przekazu informacji, takich jak telefon, faks, poczta elektroniczna. 

 

Art. 491
6
. 

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się również syndykowi. 

[2. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę skarbową oraz właściwy oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.] 

<2. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej oraz 

właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego.> 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z 

późn. zm.)  

Art. 62. 

 [1. Straż ochrony kolei zobowiązana jest do współdziałania z Policją, Strażą Graniczną, 

Żandarmerią Wojskową, organami kontroli skarbowej i Inspekcją Transportu 

Drogowego.] 

<1. Straż ochrony kolei zobowiązana jest do współdziałania z Policją, Strażą Graniczną, 

Żandarmerią Wojskową, organami Krajowej Administracji Skarbowej i Inspekcją 

Transportu Drogowego.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe formy współdziałania 

straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego, 

uwzględniając w szczególności: sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany 

informacji dotyczących spraw wymagających współdziałania, zasady koordynacji 

wspólnych przedsięwzięć. 
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3. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży ochrony kolei z 

Żandarmerią Wojskową, uwzględniając w szczególności: sprawy wymagające 

współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw wymagających 

współdziałania, zasady koordynacji wspólnych przedsięwzięć. 

[4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania straży 

ochrony kolei z organami kontroli skarbowej, uwzględniając w szczególności: sprawy 

wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji dotyczących spraw 

wymagających współdziałania, zasady koordynacji wspólnych przedsięwzięć.] 

<4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, formy współdziałania 

straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej, uwzględniając 

w szczególności: sprawy wymagające współdziałania, sposób wymiany informacji 

dotyczących spraw wymagających współdziałania, zasady koordynacji wspólnych 

przedsięwzięć.> 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których funkcjonariusze 

straży ochrony kolei mogą wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym, 

uwzględniając w szczególności zakres wykonywanych zadań, o których mowa w 

niniejszej ustawie. 

6. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i sposoby ewidencjonowania, 

przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu 

bezpośredniego, z uwzględnieniem specyfiki działania straży ochrony kolei oraz 

sposobów uniemożliwienia dostępu do tej broni, amunicji i tych środków osobom trzecim. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i 

warunki uznawania pojazdów straży ochrony kolei za pojazdy uprzywilejowane. 

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy 

straży ochrony kolei, a także normy przydziału, warunki i sposób ich noszenia. 
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)  

 

Art. 27. 

 1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z 

odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. 

2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

[2a. W przypadku wydatkowania przez organizację pożytku publicznego środków finansowych 

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób niezgodny z ust. 

2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29, lub kontroli 

przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej lub skarbowej, minister właściwy 

do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zobowiązującą organizację pożytku 

publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę 

podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie 

nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa.] 

<2a. W przypadku wydatkowania przez organizację pożytku publicznego środków 

finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób 

niezgodny z ust. 2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29, lub 

kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej, naczelnika urzędu 

skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zobowiązującą organizację pożytku 

publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę 

podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie 

nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

2b. Środki, o których mowa w ust. 2a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania 

Organizacji Pożytku Publicznego. 
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2c. Organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki, o których 

mowa w ust. 2, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 

września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz 

organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku 

publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych 

przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 

rok poprzedzający. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w terminie do dnia 31 

grudnia każdego roku na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra 

sporządzoną na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b, informację 

dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego 

środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 

rok poprzedni. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330)  

 

Art. 23. 

1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi, w formie zbioru kart informacyjnych, 

krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z 

prawem. 

[2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Straży Granicznej i administracji 

celnej są obowiązane niezwłocznie przekazywać, w celu ujęcia w wykazie, Generalnemu 

Konserwatorowi Zabytków informacje o zabytku skradzionym lub wywiezionym za granicę 

niezgodnie z prawem.] 

<2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Straży Granicznej i Krajowej 

Administracji Skarbowej są obowiązane niezwłocznie przekazywać, w celu ujęcia w 

wykazie, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informacje o zabytku 

skradzionym lub wywiezionym za granicę niezgodnie z prawem.> 
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Art. 56. 

1. Wojewódzki konserwator zabytków może cofnąć pozwolenie, o którym mowa w art. 53 

ust. 1, art. 54 ust. 1 albo art. 55 ust. 1, w drodze decyzji. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może cofnąć 

pozwolenie, o którym mowa w art. 53 ust. 1a, w drodze decyzji. 

3. Cofnięcie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić, jeżeli stan zachowania 

zabytku uległ pogorszeniu lub wyszły na jaw nowe fakty i okoliczności świadczące, że 

wnioskodawca nie daje rękojmi, o której mowa w art. 51 ust. 2. 

[4. O cofnięciu pozwolenia odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków albo minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiadamia niezwłocznie 

organ administracji celnej.] 

<4. O cofnięciu pozwolenia odpowiednio wojewódzki konserwator zabytków albo 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiadamia 

niezwłocznie organ Krajowej Administracji Skarbowej.> 

 

Art. 100. 

 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nadaje i cofa 

uprawnienia rzeczoznawcy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami. 

[2. Rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony 

zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów 

administracji celnej, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby 

Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.] 

<2. Rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony 

zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów 

Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli 

oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.. 

3. Rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii dla podmiotów innych niż wskazane 

w ust. 2 w zakresie określonym w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 2. 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 392, z późn. zm.)  
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Art. 89. 

 1. Jeżeli osoba kierująca pojazdem mechanicznym zarejestrowanym poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w państwie innym niż określone w art. 25 ust. 2, przy wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawi Zielonej Karty, organy 

dokonujące kontroli granicznej lub celnej nie dopuszczą tego pojazdu do przekroczenia 

granicy, chyba że posiadacz pojazdu mechanicznego zawrze umowę ubezpieczenia 

granicznego. 

2. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, przy wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 

ust. 1, ważnego do dnia wyjazdu włącznie, organy dokonujące kontroli granicznej lub 

celnej nie dopuszczą pojazdu mechanicznego do przekroczenia granicy bez uiszczenia 

opłaty w wysokości określonej w art. 88 ust. 2 pkt 1. 

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, w trakcie kontroli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej nie przedstawi organowi obowiązanemu lub uprawnionemu do kontroli 

dokumentu potwierdzającego zawarcie przed dokonaniem kontroli umowy ubezpieczenia, 

o którym mowa w ust. 1, warunkiem zwrotu dowodu rejestracyjnego zatrzymanego 

zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym jest wniesienie opłaty w wysokości 

określonej w art. 88 ust. 2 pkt 1 oraz przedstawienie dokumentu zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

[4. W przypadku określonym w ust. 2 opłatę, w wysokości określonej w art. 88 ust. 2 pkt 1, 

mogą pobrać również urzędy celne i przekazać ją na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jej pobrania.] 

<4. W przypadku określonym w ust. 2 opłatę, w wysokości określonej w art. 88 ust. 2 pkt 

1, mogą pobrać również urzędy celno-skarbowe i przekazać ją na rzecz 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jej 

pobrania.> 

5. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 424 i 1662 oraz z 2016 r. poz. 1228)  
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[Art. 4a. 

Graniczny lekarz weterynarii przeprowadzający weterynaryjną kontrolę graniczną w portach 

morskich współpracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w szczególności 

informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla portu morskiego o terminie, w tym o 

godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Graniczny lekarz weterynarii przeprowadza 

weterynaryjną kontrolę graniczną w portach morskich w sposób pozwalający na 

zachowanie terminów, o których mowa w art. 20a ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.).] 

<Art. 4a. 

Graniczny lekarz weterynarii przeprowadzający weterynaryjną kontrolę graniczną w 

portach morskich współpracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w 

szczególności informuje naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla portu 

morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Graniczny 

Lekarz Weterynarii przeprowadza weterynaryjną kontrolę graniczną w portach 

morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa w art. 60 

ust. 2–5 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. ..).> 

Art. 8. 

 1. Po przeprowadzeniu weterynaryjnej kontroli granicznej przeprowadzający tę kontrolę 

graniczny lekarz weterynarii wystawia osobie odpowiedzialnej za przesyłkę 

weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy, którego wzór jest określony w 

przepisach odrębnych Unii Europejskiej
(9)

, oraz poświadcza w tym świadectwie wyniki 

przeprowadzonej kontroli. 

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, towarzyszy przesyłce zwierząt lub przesyłce 

produktów pozostającej pod dozorem celnym, a jeżeli przesyłka zwierząt lub przesyłka 

produktów jest przywożona, towarzyszy jej do pierwszego miejsca jej przeznaczenia. 

[3. 
(10)

 W przypadku przesyłek zwierząt lub przesyłek produktów, które są zgłaszane do 

procedury dopuszczenia do obrotu w granicznym urzędzie celnym w częściach, 

świadectwo, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na każdą część takiej przesyłki.] 

<3. W przypadku przesyłek zwierząt lub przesyłek produktów, które są zgłaszane do 

procedury dopuszczenia do obrotu w urzędzie celno-skarbowym właściwym dla 

przejścia granicznego w częściach, świadectwo, o którym mowa w ust. 1, wydaje się 

na każdą część takiej przesyłki.> 
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USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i 1228) 

 

Art. 23. 

 1. Podmiot wprowadzający rośliny, produkty roślinne lub przedmioty podlegające granicznej 

kontroli fitosanitarnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez określony punkt 

wwozu jest obowiązany do zgłoszenia ich do kontroli wojewódzkiemu inspektorowi 

właściwemu dla tego punktu wwozu oraz do współdziałania w trakcie przeprowadzania 

tej kontroli. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb zgłaszania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do granicznej kontroli 

fitosanitarnej, mając na względzie ujednolicenie sposobu postępowania przy 

przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej na terytorium Wspólnoty. 

3. Organy celne współpracują z organami przeprowadzającymi graniczną kontrolę 

fitosanitarną w zakresie tej kontroli, w szczególności informują wojewódzkiego 

inspektora właściwego dla punktu wwozu albo ze względu na miejsce wprowadzania 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów podlegających granicznej kontroli 

fitosanitarnej o ich wprowadzeniu lub zamiarze ich wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3a. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, dotyczącej 

wprowadzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 2 i 3, przez przejście graniczne niebędące punktem wwozu wojewódzki 

inspektor właściwy ze względu na miejsce ich wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną. Przepisy art. 25 

ust. 2, art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

[3b. W przypadku przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej w portach morskich 

wojewódzki inspektor informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla portu 

morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Wojewódzki 

inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną w portach morskich w sposób 

pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa w art. 20a ust. 2-5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.).] 

<3b. W przypadku przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej w portach 

morskich wojewódzki inspektor informuje naczelnika urzędu celno-skarbowego 

właściwego dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej 
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kontroli. Wojewódzki inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną w 

portach morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa 

w art. 60 ust. 2–5 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. …).> 

4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają niewielkie ilości roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, jeżeli są przeznaczone do użycia przez posiadacza lub 

odbiorcę na własne niezarobkowe potrzeby lub do konsumpcji podczas transportu i jeżeli 

nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

dopuszczalne ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które nie podlegają 

granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na względzie możliwość rozprzestrzeniania się 

organizmów kwarantannowych wraz z tymi roślinami, produktami roślinnymi lub 

przedmiotami. 

Art. 27. 

 1. Kontrola zdrowotności dotyczy przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, w stosunku do których nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 26 

ust. 2, i polega na sprawdzeniu, czy przesyłka lub partia wraz z opakowaniem lub 

środkiem transportu: 

1)   jest wolna od organizmów kwarantannowych; 

2)   spełnia wymagania specjalne; 

3)   odpowiada przepisom wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 i 3. 

2. W celu ustalenia, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, organ 

przeprowadzający kontrolę zdrowotności może pobrać organizmy szkodliwe lub próby 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań laboratoryjnych. Z czynności 

tych sporządza się protokół. 

3. Po przeprowadzeniu kontroli zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

organ przeprowadzający tę kontrolę, w drodze decyzji, stwierdza, że przesyłka lub partia 

może być wprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia warunki, o 

których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli zdrowotności nie zostanie potwierdzone, że są 

spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, organ przeprowadzający tę kontrolę, w 

drodze decyzji: 
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1)   zakazuje wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki lub partii 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów albo 

[2)   może nakazać, za zgodą posiadacza i na jego koszt, w miejscu ustalonym z urzędem 

celnym:] 

<może nakazać, za zgodą posiadacza i na jego koszt, w miejscu ustalonym z 

naczelnikiem urzędu celno-skarbowego:> 

a)  przeprowadzenie jednorazowego zabiegu odkażania lub oczyszczania przesyłki lub partii 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

b)  zniszczenie przesyłki lub partii roślin, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

c)  usunięcie z przesyłki porażonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

d)  przemieszczenie przesyłki lub partii roślin, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

do miejsca przeznaczenia poza terytorium Wspólnoty, jeżeli nie zachodzi 

niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. 

5. Nakazy, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a i c, mogą być wprowadzone, jeżeli: 

1)   istnieją warunki do przeprowadzenia tych działań w miejscu kontroli lub w jego pobliżu; 

2)   nie zachodzi niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się organizmów kwarantannowych; 

3)   istnieje uzasadnione przypuszczenie co do skuteczności tych nakazów w zwalczaniu 

organizmów kwarantannowych. 

6. Nakazy przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, mogą być także 

wprowadzone, jeżeli podczas przeprowadzania kontroli zdrowotności roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów zostaną wykryte organizmy niekwarantannowe. 

7. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, po przeprowadzeniu zabiegu odkażania, 

podlegają ponownej kontroli zdrowotności. 

8. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż dwa dni 

robocze od dnia jej wydania, a w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, art. 

25 ust. 2 i art. 26 ust. 2 - niezwłocznie po ich wydaniu: 

1)   Główny Inspektor powiadamia organy właściwe do spraw zdrowia roślin państwa, z 

którego pochodzą lub są wprowadzane przesyłki lub partie roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów, Komisję Europejską oraz organy właściwe do spraw zdrowia roślin 

pozostałych państw członkowskich; 

2)   informacja jest przekazywana do właściwych punktów wwozu. 

 

Art. 102. 
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 [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.] 

<1. Właściwe organy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, 

Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej 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. 

[3. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji wykonuje również 

Służba Celna w zakresie określonym w przepisach odrębnych.] 

<3. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji wykonują 

również organy Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w 

przepisach odrębnych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077) 

 

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: 
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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. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 

zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich 

oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69), 

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 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 

i 470), 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 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, 

e)  kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na podstawie ustawy 

z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 

lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266), w tym w zakresie: 

–  utrzymywania zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych do 

celów naukowych lub edukacyjnych, 

–  prowadzenia ewidencji zwierząt, 

–  przeprowadzania doświadczeń; 

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 
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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)  (uchylona); 

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
(2)

; 

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 

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. z 2015 r. poz. 594 i 

1893 oraz z 2016 r. poz. 65). 



- 512 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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.] 

<6a. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji 

Weterynaryjnej wykonują również organy Krajowej Administracji Skarbowej 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 Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401)  

 

Art. 21. 

 1. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, przeprowadzanie czynności 

sprawdzających, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, wyspecjalizowanym jednostkom 

organizacyjnym, dysponującym warunkami organizacyjnymi, technicznymi i kadrowymi 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności: 

1)   szczegółowy zakres zadań, zwanych dalej "zadaniami delegowanymi"; 

2)   zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie; 

3)   koszty realizacji zadań delegowanych; 

4)   sposób dokumentowania wykonywanych zadań delegowanych oraz terminy 

informowania organów Agencji o wynikach przeprowadzonych czynności 

sprawdzających; 

5)   sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją zadań delegowanych. 

[2a. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, wykonywanie zadań w zakresie 

wydawania i poświadczenia formularza T5 jednostkom organizacyjnym, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. 

zm.)
(2)

. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<2a. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, wykonywanie zadań w zakresie 

wydawania i poświadczenia formularza T5 jednostkom organizacyjnym, o których 

mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. …). Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, 

którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających, mając na 

względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 

846, 960, 1052, 1206 i 1228)  
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Uwaga: 

- użyte w art. 2 w pkt 8, w art. 41 w ust. 6a w pkt 1 i 3, w art. 83 w ust. 6 w 

pkt 3 oraz w art. 128 w ust. 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy 

[urząd celny] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami <właściwy organ celny>; 

- użyte w art. 33 w ust. 2 i 3, w art. 33a w ust. 2 w pkt 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 3 i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33b w 

ust. 2 w zdaniu pierwszym i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 

1, w art. 34 w ust. 1 oraz w art. 38 w ust. 2, w różnej liczbie i różnym 

przypadku, wyrazy [naczelnik urzędu celnego] zastępuje się użytymi w 

odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami <naczelnik 

urzędu celno-skarbowego>; 

- użyte w art. 33 w ust. 6 i w art. 37 w ust. 1a wyrazy [naczelnik urzędu 

celnego] zastępuje się wyrazami <naczelnik urzędu skarbowego>; 

- użyte w art. 33a w ust. 7 i 9, w różnym przypadku, wyrazy [organ celny] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <naczelnik 

urzędu skarbowego>; 

- użyte w art. 33b w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 83 w ust. 5 w pkt 2 oraz w art. 

128 w ust. 2 i 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [urząd celny] 

zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku 

wyrazami <urząd celno-skarbowy>; 

- użyte w art. 89b w ust. 6, w art. 99 w ust. 12, w art. 109 w ust. 2, w art. 110 

oraz w art. 111 w ust. 2 wyrazy [naczelnik urzędu skarbowego lub organ 

kontroli skarbowej] zastępuje się wyrazami <organ podatkowy>; 

 

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; 

3)   terytorium Unii Europejskiej - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii 

Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: 
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a)  Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje 

się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru, 

b)  następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z 

terytorium Unii Europejskiej: 

–  wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, 

–  Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, 

–  Livigno, Campione d'Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, 

–  francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej - z Republiki Francuskiej, 

–  Górę Athos - z Republiki Greckiej, 

–  Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii, 

–  Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

c)  Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej; 

4)   terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące 

w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a; 

5)   terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w 

skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3; 

5a)  państwie członkowskim konsumpcji - rozumie się przez to państwo członkowskie, w 

odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce 

świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych; 

6)   towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii; 

7)   imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa 

trzeciego na terytorium Unii Europejskiej; 

8)   eksporcie towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub 

transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: 

a)  dostawcę lub na jego rzecz, lub 

b)  nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem 

towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia 

statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków 

transportu służących do celów prywatnych 

-  jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd 

celny określony w przepisach celnych; 
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9)   imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których 

podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; 

10)  nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub 

towarów: 

a)  pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów 

sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 

kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 

miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w 

którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego 

lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia 

do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie 

można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on 

pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w 

którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym 

został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta, 

b)  jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 

100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło 

nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 

pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w 

którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym 

została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta, 

c)  statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli 

były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do 

użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o 

których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku 

powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu 

nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych 

przez producenta; 

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; 
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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, przy pomocy którego 

właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

14)  pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu 

czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi 

budynków, budowli lub ich części, po ich: 

a)  wybudowaniu lub 

b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej; 

14a)  wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub 

ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; 

15)  działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym 

również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz 

reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję 

roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję 

materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu 

przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących 

w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy 

grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego 

i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, 

chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów 

i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów 

gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych 

(PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług 

rolniczych; 

16)  gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym; 

17)  gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, 

na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym; 

18)  gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie 

chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie; 
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19)  rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów 

rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, 

korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem 

rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych; 

20)  produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów 

pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle 

używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim; 

21)  usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy; 

22)  sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług 

na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 

23)  sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów 

wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na 

jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium 

kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, 

pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: 

a)  podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem 

podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub 

b)  innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości 

dodanej; 

24)  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów 

wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na 

jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na 

terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub 

transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz: 

a)  podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie 

mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa 

w art. 9, lub 
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b)  innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i 

niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym 

mowa w art. 9; 

25)  małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: 

a)  u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku 

podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, 

b)  
(1)

 prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami 

inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego 

agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z 

wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane 

usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 

wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro; 

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł; 

25a)  usługach telekomunikacyjnych - rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji 

i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji 

drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów 

elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do 

użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z 

zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 

6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. 

ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 282/2011"; 

25b)  usługach nadawczych - rozumie się przez to usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b 

rozporządzenia 282/2011; 

26)  usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011; 

26a)  systemie gazowym - rozumie się przez to system gazowy znajdujący się na terytorium 

Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem; 

27)  wyrobach akcyzowych - rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym; 
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27a)  systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez to system elektroenergetyczny w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

27b)  wartości rynkowej - rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w 

danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym 

etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie 

usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub 

usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej 

dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się: 

a)  w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów 

podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w 

momencie dostawy, 

b)  w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez 

podatnika na wykonanie tych usług; 

27c)  magazynie konsygnacyjnym - rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika 

zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce 

przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od 

wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik 

zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie 

prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich 

pobrania; 

27d)  prowadzącym magazyn konsygnacyjny - rozumie się przez to podatnika, który 

przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu; 

27e)  zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez 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; 

27f)  czasopismach specjalistycznych - rozumie się przez to drukowane wydawnictwa 

periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o 

tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub 

twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i 
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metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i 

niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych 

zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje 

się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 

15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem: 

a)  periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o 

aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego 

kręgu czytelników, 

b)  publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące 

do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych 

albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności 

lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne, 

c)  wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub 

odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności 

czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów 

reklamowych, 

d)  wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w 

formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, 

e)  publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, 

kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, 

f)  publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o 

znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, 

g)  czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu; 

28)  Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.); 

29)  (uchylony); 

30)  PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w 

danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; 

31)  fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej 

podstawie; 

32)  fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej 

wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym; 
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33)  terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego 

planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których 

mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

34)  pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

tony. 

35)  
(2)

 podmiocie prowadzącym skład podatkowy - rozumie się przez to podmiot, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.); 

36)  
(3)

 zarejestrowanym odbiorcy - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

 

Art. 14. 

1. Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu 

nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 

1)   rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 

2)   zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną 

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 

96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 

15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co 

najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z 

natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani 

załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i 

o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący 
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dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu. 

6. Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu 

rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu. 

7. Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której 

przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez 

okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku 

od towarów objętych spisem z natury. 

8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona 

zgodnie z art. 29a ust. 2. 

9. (uchylony). 

9a. Osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz osobom, które były wspólnikami 

spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwiązania, zwanych dalej "byłymi 

wspólnikami", przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji 

podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spółki były podatnikami 

zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. 

9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie 

złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji: 

1)   umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki; 

2)   wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot 

różnicy podatku. 

9c. Zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 9b, dokonuje się: 

1)   w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki; 

jeżeli z załączonej umowy nie wynikają te udziały w zysku, przyjmuje się, że prawa do 

udziału w zysku są równe; 

2)   na rachunki, o których mowa w ust. 9b pkt 2. 

9d. Do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2 zdanie 

pierwsze i drugie oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
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9e. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, kwota zwrotu różnicy 

podatku składana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku gdy do deklaracji 

załączono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, ale w wykazie rachunków, o którym 

mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich byłych wspólników, do 

depozytu składana jest kwota zwrotu różnicy podatku w części przypadającej byłemu 

wspólnikowi, którego rachunku nie podano. 

[9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu 

kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji rozliczenia podatnika 

dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania 

podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania 

kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.] 

<9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do 

depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu tej weryfikacji.> 

9g. W przypadku gdy przed upływem terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 

87 ust. 2 zdanie pierwsze, złożono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, a naczelnik 

urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i 

przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy 

wypłaca byłym wspólnikom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 

9b, złożono na 14 dni przed upływem terminu zwrotu lub później, odsetki, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, są naliczane od 15. dnia po dniu złożenia tych dokumentów. 

Odsetek nie nalicza się od kwoty zwrotu różnicy podatku w części przypadającej byłemu 

wspólnikowi, którego rachunku nie podano. 

9h. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ust. 9a, w stosunku do których 

naczelnik urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie 

drugie, i przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd 

skarbowy wypłaca tym osobom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności 

podatku lub jego rozłożenia na raty. 

9i. Kwota zwrotu różnicy podatku złożona w depozycie nie podlega oprocentowaniu, z 

zastrzeżeniem ust. 9j. 
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9j. Oprocentowanie kwoty zwrotu różnicy podatku złożonej w depozycie jest naliczane od 15. 

dnia po dniu złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, lub podania numeru 

rachunku, o którym mowa w ust. 9e zdanie drugie. 

10. Do rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 33. 

 1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do 

obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem 

obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. 

2. 
(21)

 Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana 

nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w 

prawidłowej wysokości. 

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o 

wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. 

4. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez 

organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego 

podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c. 

5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty 

kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, 

również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do wysokości 0%. 

6. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu 

towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c. 

7. 
(22)

 Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w 

przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie 

przepisów celnych, z zastrzeżeniem ust. 7a-7e. 

7a. 
(23)

 Przepisu ust. 7 nie stosuje się, gdy zabezpieczenie potencjalnego długu celnego 

wymaganego zgodnie z: 

1)   art. 148 ust. 2 lit. c lub art. 211 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks 

celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym 

kodeksem celnym", 
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2)   art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z 

dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych 

przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2446" 

–   dotyczy przypadków objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą: 

końcowego przeznaczenia, składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy 

czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, pod 

warunkiem że podatnik przedstawi organowi celnemu dokumenty potwierdzające, że jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub 

upadłościowe. 

7b. 
(24)

 Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 7a, 

uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej 

samej treści. 

7c. 
(25)

 Oświadczenia, o których mowa w ust. 7b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7d. 
(26)

 Dokumentów, o których mowa w ust. 7a, nie przedstawia się, jeżeli organ celny 

dysponuje takimi dokumentami, przedstawionymi mu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dokonaniem importu, i dane w nich zawarte są aktualne. 

7e. 
(27)

 Jeżeli organ celny uzna, że w przypadkach, o których mowa w ust. 7a, istnieje ryzyko, 

że kwota podatku nie zostanie zapłacona w przewidzianym terminie, może w każdym 

czasie zażądać złożenia zabezpieczenia. 

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

określić terminy zapłaty podatku inne niż określone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania 

innych terminów, uwzględniając przepisy Unii Europejskiej oraz przebieg realizacji 

budżetu państwa. 

Art. 33a. 
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1. 
(28)

 W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym 

mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest 

uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym 

jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu 

importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem: 

1)   przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik 

dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed dokonaniem importu: 

a)  zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, 

odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w 

poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w 

stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość, 

b)  potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego; 

2)   (uchylony). 

2a. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej 

samej treści. 

2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, 

jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty. 

4. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz 

naczelnika urzędu skarbowego o: 

1)   zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem okresu 

rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie; 
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2)   rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem 

okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. 

5. 
(29)

 W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 

182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w 

rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 

podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 

[6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów 

potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w 

deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

podatkowy z tytułu importu towarów.] 

<6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu 

importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w 

którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.> 

7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił 

dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na 

zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu 

towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do 

zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami. 

8. 
(30)

 W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 

182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego w 

rozumieniu przepisów celnych, który działa na rzecz podatnika nieposiadającego 

pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym zostały objęte towary, lub dokonywane 

jest przez przedstawiciela pośredniego, o którym mowa w ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się 

odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży 

solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu. 

9. W przypadku gdy organ celny pobrał kwotę podatku, o której mowa w ust. 7, a podatnik 

rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do dokonania 

korekty kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym kwota 

tego podatku została pobrana. 

10. Podatnik, który nie przestrzega terminu, o którym mowa w ust. 6, może w drodze decyzji 

naczelnika urzędu skarbowego utracić na okres 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku 
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na zasadach określonych w ust. 1, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego 

po miesiącu, w którym doręczono podatnikowi decyzję. 

11. Decyzji, o której mowa w ust. 10, nie wydaje się, jeżeli nieprzestrzeganie terminu, o 

którym mowa w ust. 6, w tym częstotliwość tego nieprzestrzegania, można uznać za 

nieistotne w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, które podatnik rozlicza 

zgodnie z ust. 1, pod warunkiem że uchybienie to było spowodowane okolicznościami 

niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. 

12. 
(31)

 Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego: 

1)   działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub 

2)   w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela 

bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych 

- może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej 

składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych 

towarów. Przepisy ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 33b. 

1. 
(32)

 W przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, 

odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 unijnego kodeksu celnego, w której 

realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch państw 

członkowskich, podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku 

należnego z tytułu importu towarów w deklaracji dla importu towarów, zwanej dalej 

"deklaracją importową". 

2. Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 16. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W 

przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w 

jednym urzędzie celnym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres 

miesięczny. 

3. Podatnik jest obowiązany w terminie, o którym mowa w ust. 2, do wpłacenia kwot podatku 

wykazanych w deklaracjach importowych, z zastrzeżeniem art. 33a. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 2, 3, 6 i 7 stosuje się 

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

deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i 

sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu 

celnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając: 

1)   zakres zadań wykonywanych przez naczelnika urzędu celnego; 

2)   specyfikę pojedynczych pozwoleń; 

3)   potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku. 

 

Art. 34. 

1. W przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1-3 kwotę podatku należnego z tytułu 

importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji. 

2. Do należności podatkowych określonych zgodnie z art. 33 ust. 1, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 33a, stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące powiadamiania 

dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego. 

[3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do dyrektora 

izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję.] 

<3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do 

dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-

skarbowego, który wydał decyzję.> 

4. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, stosuje się przepisy 

Ordynacji podatkowej. 

Art. 37. 

 [1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji 

naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a 

podatkiem: 

1)   pobranym przez ten organ, 

2)   należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w: 

a)  zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub 

b)  deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b 

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.] 

<1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 

34, a podatkiem: 
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1) pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego, 

2) należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w: 

a) zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub 

b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b 

– w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.> 

1a. 
(33)

 W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została 

określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik 

urzędu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem 

wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia 

następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o 

wysokości należności podatkowych. 

1aa. 
(34)

 W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 

33 ust. 2 i 3, odsetki pobiera się w wysokości: 

1)   50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli 

zgłaszający: 

a)  złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego, nie później niż w terminie 6 

miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz 

b)  uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia 

celnego kwotę podatku wraz z odsetkami; 

2)   150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli 

w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty 

podatku w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), 

obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności. 

1ab. 
(35)

 W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 

34, odsetki pobiera się w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 

56 § 1 Ordynacji podatkowej. 

1b. Od kwoty podatku wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 

34, niezapłaconej w terminie, pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej. 

2. (uchylony). 
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[3. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.] 

<3. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby administracji 

skarbowej.> 

 

Art. 38. 

 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, art. 19a ust. 9-11 oraz 

art. 33-37 stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z 

wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności 

oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych. 

2. Jeżeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego 

nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a nie upłynęło 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, i 

istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik 

urzędu celnego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w 

przepisach celnych na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu 

importu towarów. 

Art. 41. 

1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 

ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 

7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. 

3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem 

art. 42. 

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. 

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników 

ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika 

ewidencji określonej w art. 109 ust. 3. 

6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod 

warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza 

terytorium Unii Europejskiej. 

6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: 
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1)   dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego 

do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego 

dokumentu; 

2)   dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego 

do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest 

jego autentyczność; 

3)   zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym 

służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd 

celny. 

6b. 
(36)

 W przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, 

dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne. 

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej 

dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz 

w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania 

dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji 

podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w 

terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla 

dostawy tego towaru na terytorium kraju. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny 

potwierdzający procedurę wywozu. 

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium 

Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika 

do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik otrzymał ten dokument. 

9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, 

stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, 

pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał 

dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. 

9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym 

niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie 
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jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami 

dostawy, w których określono termin wywozu towarów. 

10. (uchylony). 

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 

pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym 

mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i 

wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, 

modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. 

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty 

budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz 

lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w 

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki 

instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i 

pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 

12b. 

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 

12a nie zalicza się: 

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 

300 m
2
; 

2)   lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m
2
. 

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity 

określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części 

podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej 

kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w 

całkowitej powierzchni użytkowej. 

13. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione 

w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają 

opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub 

przepisach wykonawczych określono inną stawkę. 
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14. (uchylony). 

14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana 

przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według 

stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. 

14b. (uchylony). 

14c. W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są 

następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te 

płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za 

wykonaną: 

1)   w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części 

wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; 

2)   z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 

podatku. 

14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności 

w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność 

wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie. 

14e. W przypadku: 

1)   dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

2)  świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

3)   świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy 

-   dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka 

podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia 

objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem zmiany 

stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu zmiany 

stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany stawki 

podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą wystawioną przed 

dniem zmiany stawki podatku. 

14f. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część 

zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem 

zmiany stawki podatku. 
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14g. Przepisów ust. 14a-14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość 

opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

14h. W przypadku: 

1)   opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku, 

2)   zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem 

- przepisy ust. 14a-14g stosuje się odpowiednio. 

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

celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 

10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). 

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

obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i 

świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług 

oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając: 

1)   specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług; 

2)   przebieg realizacji budżetu państwa; 

3)   przepisy Unii Europejskiej. 

Art. 49. 

1. Zwalnia się od podatku import rzeczy pochodzących ze spadku otrzymanych przez: 

1)   osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub 

2)   prowadzącą działalność niedochodową osobę prawną posiadającą siedzibę na terytorium 

kraju. 

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do: 

1)   napojów alkoholowych; 

2)   tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

3)   środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej; 

4)   artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne 

przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej, używanych do wykonywania zawodu lub 

zajęcia przez osobę zmarłą; 

5)   zapasów surowców, półproduktów lub wyrobów gotowych; 

6)   żywego inwentarza i zapasów produktów rolnych, których ilość jest większa niż 

przeznaczona na niezbędne potrzeby domowe rodziny. 
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[3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały 

zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia 

ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być wydłużony 

przez właściwy organ podatkowy w wyjątkowych przypadkach.] 

<3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały 

zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia 

ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być 

wydłużony przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w wyjątkowych 

przypadkach.> 

 

Art. 83. 

1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do: 

1)   dostaw armatorom morskim: 

a)  pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym 

podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego 

typu (PKWiU ex 30.11.21.0), 

b)  pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy 

naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0), 

c)  pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0), 

d)  pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z 

wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), 

e)  pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich 

pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów 

rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), 

f)  pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0), 

g)  statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych 

morskich (PKWiU ex 30.11.33.0); 

2)   importu środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych 

morskich (CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, ex 8905 90 

10) przez armatorów morskich; 

3)   dostaw części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z 

wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu; 
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4)   importu części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia do tych środków, z 

wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu; 

5)   importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia 

pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w 

transporcie międzynarodowym; 

6)   dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia 

pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w 

transporcie międzynarodowym; 

7)   usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

8)   usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i 

ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

9)   usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków 

transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 

9a)  usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem 

międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi 

śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 

10)  dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków: 

a)  używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub 

używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, 

b)  używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów 

przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów 

przybrzeżnych, 

c)  marynarki wojennej, wypływających z kraju do zagranicznych portów i przystani; 

11)  usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i 

śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem 

akwenów portowych i torów podejściowych; 
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12)  usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, 

rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, oraz 

najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków; 

13)  usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu, 

dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych przez 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

14)  usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 

należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste 

załogi; 

15)  usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w 

klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych; 

16)  usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu 

lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

17)  pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów 

wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim 

potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków 

ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków; 

18)  dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym; 

19)  usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją 

eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, 

konosamentów i załatwianiu formalności celnych; 

20)  usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych 

usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4, z 

wyjątkiem usług: 

a)  w zakresie ubezpieczenia towarów, 

b)  dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku; 

21)  usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów: 



- 540 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a)  dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do 

miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, 

kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu, 

b)  świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa, 

dotyczących towarów eksportowanych; 

22)  
(46)

 dostaw towarów do wolnych obszarów celnych lub składów celnych: 

a)  ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, 

przeznaczonych do odprzedaży podróżnym, 

b)  przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Unii Europejskiej i objętych 

procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich kompletacji, 

pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych; 

23)  usług transportu międzynarodowego; 

24)  usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów; 

25)  dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania 

albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 

15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na 

terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku 

gdy podatnik: 

a)  przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, 

uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru, 

b)  posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek 

bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem; 

26)  dostaw sprzętu komputerowego: 

a)  dla placówek oświatowych, 

b)  dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego 

nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym 

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. 

1a. Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się 

przewoźników lotniczych posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium 

kraju, u których udział: 

1)   przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, 



- 541 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem, 

3)   liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w 

transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem 

- wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. 

1b. W przypadku przewoźników lotniczych rozpoczynających w trakcie danego roku 

podatkowego działalność polegającą na międzynarodowych przewozach lotniczych 

określenie udziału w każdej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1a, jest 

dokonywane na podstawie danych prognozowanych na dany rok podatkowy. 

1c. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza do dnia 31 marca danego roku podatkowego, 

w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę 

przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, o których mowa w ust. 1a, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku 

podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych 

uzyskanych od przewoźników lotniczych. 

1d. Przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane 

potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1a, najpóźniej do dnia 20 

lutego danego roku podatkowego. 

1e. Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku 

podatkowego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na 

liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie 

prognozowanych danych uzyskanych od tego przewoźnika. Wpis na listę jest 

dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca 

następnego roku podatkowego. 

1f. Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie 

międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również 

przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na 

terytorium kraju: 

1)   uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na 

podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w 

szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub 
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2)   wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w 

transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego 

przewoźnika. 

2. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której 

jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków 

określonych w tym przepisie. 

2a. Do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

9a i 17, zalicza się załadunek, wyładunek, przeładunek oraz inne usługi wykonywane na 

tych ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu tych ładunków, z wyjątkiem 

usług składowania tych ładunków, z tym że usługi składowania ładunków, które stanowią 

część załadunku, wyładunku lub przeładunku, w części wykonywanej w okresie 

nieprzekraczającym: 

1)   20 dni dla ładunków przewożonych w kontenerach, 

2)   60 dni dla pozostałych ładunków 

- zalicza się do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków. 

3. Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się: 

1)   przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: 

a)  z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) 

poza terytorium Unii Europejskiej, 

b)  z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu 

(przeznaczenia) na terytorium kraju, 

c)  z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu 

(przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym 

odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), 

d)  z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z 

miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu 

(przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli 

trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju; 

2)   przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, 

lotniczego i kolejowego: 

a)  z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, 
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b)  z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, 

c)  z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, 

jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt); 

3)   usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa 

w pkt 1 i 2. 

4. Nie jest usługą, o której mowa w ust. 3, przewóz osób lub towarów w przypadku, gdy 

miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osób lub towarów 

znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter 

tranzytu. 

5. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są 

w przypadku transportu: 

1)   towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski 

(kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi 

śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, 

z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca 

przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura 

wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2; 

2)   towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument 

potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości 

usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów; 

3)   towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów; 

4)   osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony 

przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. 

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierać co najmniej: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera 

towarów; 

2)   określenie towarów i ich ilości; 

3)   potwierdzenie wywozu przez urząd celny. 

7. Przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się usługi: 

1)   świadczone bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził z terytorium państwa 

trzeciego na terytorium kraju towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu 

ich naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, jeżeli towary te zostaną 
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wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej zgodnie z warunkami 

określonymi w przepisach celnych; 

2)   polegające na pośredniczeniu między podmiotem mającym siedzibę lub miejsce 

zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędącym podatnikiem, w 

rozumieniu art. 15, a podatnikiem, o którym mowa w pkt 1, gdy pośrednik otrzymuje 

prowizję lub inne wynagrodzenie od którejkolwiek ze stron zawartego kontraktu 

dotyczącego usług określonych w pkt 1, pod warunkiem posiadania kopii dokumentów 

potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii 

Europejskiej; 

3)   świadczone przez innych podatników na zlecenie podatnika, o którym mowa w pkt 1, 

polegające wyłącznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów 

sprowadzonych w tym celu przez podatnika określonego w pkt 1, pod warunkiem: 

a)  uzyskania oświadczenia od zleceniodawcy, że towar, który powstał w wyniku wykonania 

tej usługi, zostanie wywieziony z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, 

b)  posiadania szczegółowego rozliczenia tych usług zgodnie z treścią dokumentów celnych, 

których kopie powinny być w posiadaniu tych podatników, potwierdzających powrotny 

wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej; 

4)   polegające na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów 

sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, które zostały objęte 

procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów celnych, świadczone przez 

podatników na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo 

pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędących podatnikami, w rozumieniu art. 15, 

w ramach kontraktów wielostronnych, jeżeli: 

a)  naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych podatników towar 

został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju przez podatnika 

będącego również stroną tego kontraktu, 

b)  podatnik posiada szczegółowe rozliczenie wykonanych usług zgodnie z dokumentami 

celnymi potwierdzającymi wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii 

Europejskiej oraz kopie tych dokumentów celnych. 

8. Przepisy ust. 7 pkt 2-4 stosuje się, jeżeli podatnik spełni określone w nich warunki oraz 

otrzyma całość lub co najmniej 50% zapłaty przed upływem 60 dni, licząc od daty 

wywozu z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej towaru będącego 

przedmiotem świadczonych usług, z tym że spełnienie warunków także po upływie tego 
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terminu uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w złożonej 

deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę. 

9. Przez usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie się również usługi polegające na 

przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, świadczone na zlecenie podmiotów 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, w 

przypadku gdy: 

1)   wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych w 

tym celu na terytorium Unii Europejskiej; 

2)   podatnik posiada dowód, że należność za usługę została zapłacona i przekazana na 

rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na 

rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 

członkiem; 

3)   podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza 

terytorium Unii Europejskiej, którego usługa dotyczy. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma dokument potwierdzający 

wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, nie później jednak 

niż 40. dnia, licząc od daty wykonania usługi; otrzymanie dokumentu potwierdzającego 

wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w terminie 

późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego w 

złożonej deklaracji podatkowej, w której wykazano usługę. 

11. Jeżeli towar, który powstał w wyniku czynności, o których mowa w ust. 9, został zbyty na 

terytorium kraju, podatnicy, którzy dokonali tych czynności, są obowiązani do zapłacenia 

podatku według stawki właściwej dla dostawy tego towaru, przy czym podatek ustala się 

od wartości rynkowej towaru pomniejszonej o kwotę podatku. 

12. Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje się pod warunkiem, że podatnik otrzyma zapłatę, nie później 

jednak niż 40. dnia, licząc od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie 

późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego. 

13. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w 

załączniku nr 8 do ustawy. 

14. Dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod 

warunkiem: 
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1)   posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną 

placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której 

mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; 

2)   posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce 

oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ 

nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku 

dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b. 

15. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do 

właściwego urzędu skarbowego. 

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 

2)   dane, które powinny zawierać dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 

3)   wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 

4)   dokumenty, dane, które powinna zawierać dokumentacja, o której mowa w ust. 2 

- uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, konieczność zapewnienia 

prawidłowej identyfikacji usługi na potrzeby rozliczenia podatku oraz przepisy Unii 

Europejskiej. 

Art. 87. 

 1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w 

okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do 

obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy 

na rachunek bankowy. 

2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 

siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na 

podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 

złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu 

podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-
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kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. [Jeżeli zasadność zwrotu 

wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten 

termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach 

czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na 

podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie 

przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą 

zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca 

należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej 

stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.] 

<Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu 

skarbowego może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu 

zakończenia tej weryfikacji. Jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże 

zasadność zwrotu, wypłaca się należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości 

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia 

płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.> 

2a. W przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na 

wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 

zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym 

zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu 

podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od 

dnia złożenia tego zabezpieczenia. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych 

przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i 

listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu 
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i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z 

przepisami Ordynacji podatkowej. 

4b. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, dotyczące zwrotu podatku w 

wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 

1000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro 

dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w 

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

4c. Do zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 33e-33g 

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

4d. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że 

złożone zabezpieczenie: 

1)   nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a, lub 

2)   nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu - w przypadku 

zabezpieczenia z określonym terminem ważności. 

4e. Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu: 

1)   zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 - w przypadku 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a; 

2)   w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była 

wykazana kwota zwrotu podatku - w przypadku, o którym mowa w ust. 5a. 

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

1)   w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do upływu 

terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto 

postępowania podatkowego; 

[2)   w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli 

skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do czasu zakończenia 

tego postępowania;] 

<2) w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej prowadzonej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. …) w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – 
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do czasu zakończenia tej kontroli, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli 

celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

zabezpieczenie, zwrotu zabezpieczenia nie dokonuje się do czasu zakończenia tego 

postępowania;> 

3)   w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę 

zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty 

należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej. 

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia 

usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje 

zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie 

określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 

4a-4f stosuje się odpowiednio. 

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją 

podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku 

należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub 

poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 

86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie 

skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i 

ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest 

obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od 

dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w 

deklaracji podatkowej, wynikają z: 

1)   faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z 

uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

2)   dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 

i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 

3)   importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy 
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towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została 

wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji 

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

7. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 

zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7. 

10a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać co najmniej: 

1)   datę wystawienia; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy; 

3)   numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

4)   rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być 

przekazany zwrot; 

5)   wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie; 

6)   wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu; 

7)   podpis podatnika. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób przyjmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2a, 

2)   inne niż wymienione w ust. 4a formy zabezpieczeń oraz sposób ich przyjmowania 

- uwzględniając konieczność zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku. 

 

Art. 89b. 

 1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę 

towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu 

terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do 
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korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w 

którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na 

fakturze. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim 

dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu 

płatności tej należności. 

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu 

miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie 

postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. 

2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu 

terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku 

naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje 

się odpowiednio. 

3. (uchylony). 

4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, 

podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w 

którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku 

częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w 

odniesieniu do tej części. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik 

urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, 

który nie został skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do osób fizycznych, które za 

ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo 

skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 

 

Art. 99. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 

deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 

133. 
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2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym kwartale. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, 

mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego 

miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja 

podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie 

czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

rozpoczął wykonywanie tych czynności. 

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w 

poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie 

przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła 

tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty 

podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje się 

dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika, jeżeli: 

1)   dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do 

standardowych zbiorników pojazdów; 

2)   dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem 

własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. 

3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o 

których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy 

miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału: 

1)   w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub 

drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim 

miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

2)   następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty 

nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 



- 553 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za 

okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali 

deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny 

okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej 

deklaracji. 

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje 

podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po 

kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania 

się metodą kasową. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do 

rozliczania się metodą kasową. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie 

art. 82 ust. 3, chyba że: 

1)   przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 

lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3; 

2)   są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 

90c lub art. 91, lub 

3)   są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1, 

lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4. 

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku 

składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to 

zawieszenie dotyczy. 

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie 

dotyczy: 

1)   (uchylony); 

2)   podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 

3)   podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których 

są podatnikiem; 
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4)   okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności 

gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; 

5)   okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z 

tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest 

obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. 

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i 

osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są 

obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie 

dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego 

po każdym kolejnym miesiącu. 

8a. W przypadku podatnika wymienionego w art. 15, innego niż zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d 

ust. 1, deklaracje podatkowe składa we własnym imieniu na jego rzecz przedstawiciel 

podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

każdym kolejnym miesiącu. 

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 nie mają obowiązku 

składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową 

składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. 

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące 

podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji 

podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w 

zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia 

powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. 

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. 

[11a. 
(50)

 W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 

ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w 

sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za 
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okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację 

składa płatnik.] 

<11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 

103 ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych 

kwotach podatku za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym 

mowa w art. 17a, deklarację składa płatnik.> 

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku 

naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie 

wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ 

kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. 

13. (uchylony). 

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

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia podatku. 

14a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia 

przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na rzecz podatnika, 

którego jest przedstawicielem, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. 

14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych 

dostaw nowych środków transportu. 

14c. 
(51)

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

wzór deklaracji, o której mowa w ust. 11a, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

prawidłowego jej wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia 

rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 
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103 ust. 5a, w tym również przez płatnika, uwzględniając specyfikę wykonywania 

czynności, których dotyczy ta deklaracja. 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

Art. 103. 

1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 

33b. 

1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, 

na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do 

obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. 

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na 

rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33. 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez 

wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy 

oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania 

podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które 

jest wpłacana zaliczka. 

2b. Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku 

rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego 

będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w 

art. 87 ust. 1. 

2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie 

podatkowe było zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek 

na podatek. Podatnik może wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek. 

2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje się odpowiednio do podatników: 



- 557 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w 

art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do 

okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określone w art. 2 pkt 25, z tym że 

w kwartale, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej, nie 

powstaje obowiązek wpłacania zaliczek; 

2)   którzy w trakcie roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25, a 

w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie 

czynności określonych w art. 5 - kwoty określone zgodnie z pkt 1, z tym że wpłata 

zaliczek obowiązuje od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło to 

przekroczenie. 

2e. Podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w 

poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w ust. 

2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w 

wysokości: 

1)   za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego 

za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne, 

2)   za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za 

drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne 

- przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. 

2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a-2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego 

zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej z 

chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą 

ustalane w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, jednak nie później niż z upływem 

terminu do jej zapłaty. 

2g. Podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie 

wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania 

wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w 

wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2a. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania 

naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. 
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4. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych 

środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany 

zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę 

zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na 

terytorium kraju. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć 

naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych 

środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie 

środka transportu przez podatnika. 

5a. 
(52)

 [W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których 

wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, bez wezwania 

naczelnika urzędu celnego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek izby 

celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego:] 

 <W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których 

wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, 

bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot 

podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku 

akcyzowego:> 

1)   w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we 

właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych - jeżeli towary są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym; 

2)   w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego; 

3)   z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju - jeżeli towary są 

przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o 

podatku akcyzowym. 
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[5b. 
(53)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty podatku 

może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, jeżeli 

podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium 

kraju, złoży do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie rozliczania podatku 

akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa 

w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.] 

<5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty 

podatku może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium 

kraju, jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów 

na terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie 

rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.> 

5c. 
(54)

 Przepisy ust. 5a pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli podatek jest pobierany przez 

płatnika. 

5d. 
(55)

 Organem właściwym w zakresie zobowiązań z tytułu kwot podatku, o których mowa 

w ust. 5a, jest organ podatkowy właściwy w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. 

6. (uchylony). 

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

informacji, o której mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej 

identyfikacji środka transportu, w tym jego przebieg oraz datę pierwszego dopuszczenia 

do użytku. 

Art. 105b. 

1. Podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, 

nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą 

zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem 

dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości 

podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek 

nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji 

gwarancyjnej. 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek 

w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej. 
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2. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty 

podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym 

miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z 

tym że nie może być niższa niż: 

1)   200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika 

nr 13 do ustawy; 

2)   1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 

13 do ustawy. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może wybrać jedną lub więcej z następujących form 

kaucji gwarancyjnej: 

1)   depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego; 

2)   gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; przepis art. 33e Ordynacji podatkowej stosuje 

się odpowiednio; 

3)   pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do 

wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 

rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie. 

3a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może dokonać zmiany formy złożonej kaucji 

gwarancyjnej na jedną lub więcej form, o których mowa w ust. 3, jeżeli zmiana formy 

kaucji gwarancyjnej nie spowoduje zmniejszenia jej wysokości. 

3b. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna obejmować zobowiązanie się 

gwaranta do zapłacenia do wysokości udzielonej gwarancji, bezwarunkowo i 

nieodwołalnie, na pierwsze pisemne wezwanie reprezentującego Skarb Państwa 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zwanego dalej "beneficjentem gwarancji", 

złożone w okresie trwania odpowiedzialności gwaranta: 

1)   zabezpieczonej kwoty podatku, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za zwłokę, 

powstałej u podmiotu, któremu udzielił gwarancji, w okresie, na który została udzielona 

gwarancja, zwanym dalej "okresem ważności gwarancji", jeżeli jej zapłata stanie się 

wymagalna w okresie ważności gwarancji, oraz 

2)   powstałych u podmiotu, o którym mowa w pkt 1, po złożeniu kaucji gwarancyjnej w 

okresie ważności gwarancji, zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa. 
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3c. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna przewidywać przedłużenie 

okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu ważności gwarancji o 

odpowiednie terminy wskazane w ust. 8 pkt 1 i 2 w razie wystąpienia przypadków, o 

których mowa w tych przepisach. 

3d. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3b, powinno zawierać oświadczenie beneficjenta 

gwarancji, że zapłacenie żądanych kwot stało się wymagalne. 

3e. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 3, powinna zawierać nieodwołalne 

upoważnienie dla reprezentującego Skarb Państwa właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, 

do wyłącznego dysponowania w okresie, na który udzielono upoważnienia, do wysokości 

złożonej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku 

prowadzonym w tym banku lub w tej kasie, tytułem zabezpieczenia: 

1)   kwoty podatku, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za zwłokę, powstałej w okresie, 

na który udzielono upoważnienia, zwanym dalej "okresem ważności upoważnienia", jeżeli 

jej zapłata stanie się wymagalna w okresie ważności upoważnienia, oraz 

2)   powstałych po złożeniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa. 

3f. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 3, powinna przewidywać przedłużenie 

okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu ważności upoważnienia o 

odpowiednie terminy wskazane w ust. 8 pkt 1 i 2 w razie wystąpienia przypadków, o 

których mowa w tych przepisach. 

4. Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym terminem 

ważności, liczonym w miesiącach, jednak nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, licząc od dnia złożenia kaucji gwarancyjnej. 

5. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1: 

1)   w przypadku przyjęcia kaucji gwarancyjnej z określonym terminem ważności - przedłuża 

się termin ważności przyjętej kaucji gwarancyjnej; 

2)   podwyższa się wysokość kaucji gwarancyjnej; 

3)   kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, w całości albo w części 

przewyższającej kwotę: 

a)  200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika 

nr 13 do ustawy, 
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b)  1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 

13 do ustawy. 

6. Kaucja gwarancyjna jest zwracana, odpowiednio w całości lub w części: 

1)   nie później niż po upływie 10 dni od końca miesiąca, w którym upływa termin ważności 

całości kaucji gwarancyjnej lub jej części - w przypadku kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w ust. 3 pkt 1, złożonej jako kaucja gwarancyjna z określonym terminem ważności, 

jeżeli przed upływem tego terminu nie złożono wniosku o jego przedłużenie lub wniosku 

o zwrot w części lub w całości tej kaucji gwarancyjnej; 

2)   nie później niż po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym złożono wniosek o jej 

zwrot w całości lub w części - w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, z tym że 

wniosek złożony w ostatnim dniu roboczym miesiąca traktuje się jak złożony w miesiącu 

następnym. 

6a. W przypadku odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej kaucja gwarancyjna podlega 

zwrotowi nie później niż w terminie 10 dni od dnia odmowy przyjęcia kaucji 

gwarancyjnej, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

7. Zwrot kaucji gwarancyjnej złożonej: 

1)   w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1 - następuje na rachunek podmiotu, o którym mowa 

w ust. 1, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek tego podmiotu w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany we 

wniosku w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej, albo na inny rachunek w takim banku 

lub w takiej kasie, wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego wniosku; 

2)   w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 - następuje przez zwrot dokumentu 

poświadczającego udzielenie gwarancji lub upoważnienia. 

8. Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku: 

1)   wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - 

do czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - do 

upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie 

wszczęto postępowania podatkowego; 

[2)   wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - do czasu zakończenia tego 

postępowania;] 
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<2) wszczęcia kontroli celno-skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie rozliczenia, 

którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu zakończenia tej kontroli, z tym że w 

przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, zwrotu kaucji 

gwarancyjnej nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania;> 

3)   złożenia wniosku o zwrot kaucji w przypadku usunięcia podmiotu z wykazu na podstawie 

art. 105c ust. 5 lub ust. 9 pkt 2-4, jeżeli został on złożony po upływie 5 lat, licząc od 

końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z wykazu. 

9. W przypadku powstania po złożeniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu, o którym mowa w 

ust. 1, zaległości podatkowej w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kaucję 

gwarancyjną przeznacza się na pokrycie tej zaległości, z wyłączeniem zaległości, których 

zapłatę odroczono lub rozłożono na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej. Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zaliczania nadpłat stosuje się 

odpowiednio, z tym że zaliczenie kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości podatkowej 

następuje z dniem powstania zaległości podatkowej. 

9a. Od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej złożonej w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1, 

przysługują odsetki. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

9b. Odsetki są naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia odpowiednio jej 

zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa w ust. 9. 

9c. Stawka odsetek jest równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o 

Narodowym Banku Polskim. 

9d. Odsetki podlegają zwrotowi wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej na zasadach właściwych 

dla zwrotu kaucji gwarancyjnej. 

10. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany 

formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami, wydaje się postanowienie, na 

które służy zażalenie. 

11. Postanowienie, o którym mowa w ust. 10, wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni odpowiednio od dnia: 

1)   złożenia wniosku w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia 

wysokości lub zmiany formy kaucji gwarancyjnej; 

2)   dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami. 
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12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku przyjęcia, 

przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu 

kaucji gwarancyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego zabezpieczenia 

zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w ust. 1, 

oraz powstałych po złożeniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa. 

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

szczegółowe zasady naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej, o której 

mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

tych odsetek oraz biorąc pod uwagę okres przechowywania kaucji, a także zasady 

kalkulacji i wysokość stopy depozytowej, o której mowa w ust. 9c. 

 

Art. 105c. 

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej 

wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną.] 

<1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie elektronicznej wykaz 

podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną.> 

2. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza 

do wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną: 

1)   imiona i nazwisko lub nazwę; 

2)   numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

3)   wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza do wykazu zmiany w zakresie danych, o których 

mowa w ust. 3, w przypadku: 

1)   podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej - nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu wydania postanowienia o podwyższeniu wysokości tej kaucji; 
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2)   zwrotu części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym 

złożono wniosek o jej zwrot; 

3)   upływu terminu ważności części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten termin; 

4)   innych zmian niż wymienione w pkt 1-3 - nie później niż następnego dnia roboczego po 

dniu, w którym naczelnik urzędu skarbowego został zawiadomiony o tych zmianach. 

5. W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, 

kaucja gwarancyjna: 

1)   jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości 

sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez 

niego w danym miesiącu, lub 

2)   jest niższa niż: 

a)  200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika 

nr 13 do ustawy, 

b)  1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 

13 do ustawy, 

-   naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu. 

6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co 

najmniej: 

1)   3 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 

załącznika nr 13 do ustawy; 

2)   10 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika 

nr 13 do ustawy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. 

8. W przypadku uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do wysokości spełniającej wymagania 

określone w art. 105b ust. 2 przepis ust. 3 stosuje odpowiednio. 

9. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z wykazu podmiot, o którym mowa w art. 

105b ust. 1, bez konieczności zawiadamiania go o tym: 

1)   w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca, w 

którym złożono wniosek o jej zwrot; 

2)   w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, jeżeli 

wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż: 
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a)  200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika 

nr 13 do ustawy, 

b)  1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 

13 do ustawy 

-   ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten 

termin; 

3)   z dniem wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT; 

4)   jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie 

istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania 

się z nim albo jego pełnomocnikiem. 

10. W przypadku podmiotów usuniętych z wykazu na podstawie ust. 5 lub ust. 9 pkt 2-4 

zwrotu kaucji gwarancyjnej dokonuje się w terminie i na zasadach określonych w art. 

105b ust. 6-10 i ust. 11 pkt 2. 

Art. 109. 

 1. Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 

są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed 

dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. 

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, 

albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe 

ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej 

określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę 

podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku 

ustala się przy zastosowaniu stawki 22%. 

3. 
(58)

 Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 

oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 

1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do 

prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. 

Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i 

podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku 

należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt 

podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub 

zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych 
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transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku lub podatku od wartości dodanej. 

3a. Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są 

obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od 

wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania 

obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium 

kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, podatnicy są obowiązani prowadzić 

ewidencję otrzymywanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania, 

dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu 

usługi przez podatnika. 

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 i 8, podatnicy podatku od wartości 

dodanej są obowiązani prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów zawierającą w 

szczególności datę ich przemieszczenia na terytorium kraju oraz dane pozwalające na 

identyfikację towarów. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika na 

terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli na tych towarach 

mają być wykonane usługi na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych usług towary te są 

wysyłane lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju. 

10a. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika w 

przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 7 i 8. 

11. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, są obowiązane prowadzić ewidencję, na 

podstawie której można określić wartość nabywanych przez nie towarów z innych państw 

członkowskich; prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym 

wartość nabywanych przez te podmioty towarów z innych państw członkowskich 

przekroczy kwotę 50 000 zł, z uwzględnieniem wartości towarów określonych w art. 10 

ust. 3. 
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12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinny zawierać prowadzone przez podatnika 

ewidencje, o których mowa w ust. 9 i 10, a także wzory tych ewidencji, uwzględniając: 

1)   specyfikę wykonywania czynności, których przedmiotem są przemieszczane towary 

objęte obowiązkiem ewidencyjnym; 

2)   konieczność zapewnienia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie prawidłowości 

rozliczenia podatku. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze 

rozporządzenia, niektóre grupy podatników będących osobami fizycznymi z prowadzenia 

ewidencji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką wykonywanej 

przez tych podatników działalności, a dodatkowo jeżeli w związku z wykonywanymi 

przez nich czynnościami naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje dokumenty 

umożliwiające prawidłowe określenie osiąganego przez tych podatników obrotu. 

 

Art. 110. 

W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 

osoby fizyczne nie są obowiązane do prowadzenia ewidencji określonej w art. 109 ust. 3 

w związku z dokonywaniem sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 i art. 

82 ust. 3, dokonają sprzedaży opodatkowanej i nie zapłacą podatku należnego, a na 

podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości tej sprzedaży, naczelnik 

urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość 

sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można 

określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 

22%. 

Art. 111. 

 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i 

kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

1a. Do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty 

podatku należnego. 

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik 

urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia 

prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas 
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rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% 

kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe 

albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i 

kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany 

ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy 

rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy 

zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może 

dokonywać sprzedaży. 

3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas 

rejestrujących są obowiązani: 

1)   dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać 

wydrukowany dokument nabywcy; 

2)   dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis 

kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy; 

3)   udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości 

pracy na każde żądanie właściwych organów; 

4)   zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu 

podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących; 

5)   używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7a pkt 1; 

6)   przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie 

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.); 

7)   stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z 

zastrzeżeniem ust. 3b; 

8)   dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii; 

9)   prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z 

uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1; 

10)  dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu 

otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; 
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11)  poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez 

podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do 

prowadzenia ewidencji. 

3b. Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których 

podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za 

wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych 

umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia 

osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży 

własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. 

3c. Podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy 

rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniem Prezesa 

Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d. 

3d. W przypadku gdy dla danego rodzaju czynności, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 7a pkt 1, są przewidziane kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym - 

podatnik jest obowiązany stosować te kasy. 

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w 

obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup 

każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) 

ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 

700 zł. 

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących 

terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u 

którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd 

skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w 

banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia 

złożenia wniosku przez podatnika. 

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych 

na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia 

ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie 

zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a 

także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2. 
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6a. Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi 

zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących 

zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot 

podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich 

przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna 

posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

6b. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu 

kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani 

do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o 

której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają 

funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą 

odpowiadać. 

6c. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wydaje się na czas określony i może być ono 

cofnięte w przypadku wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niespełniających 

funkcji, kryteriów i warunków technicznych, które muszą spełniać kasy rejestrujące, lub 

niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy lub dokumentami dołączanymi do 

wniosku o wydanie tego potwierdzenia. 

6d. Prezes Głównego Urzędu Miar: 

1)   w drodze decyzji wydaje, odmawia wydania lub cofa potwierdzenie, o którym mowa w 

ust. 6b; 

2)   ogłasza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar wykaz typów kas 

rejestrujących: 

a)  które otrzymały potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wraz z określeniem numeru i 

daty potwierdzenia, terminu jego obowiązywania oraz nazwy producenta krajowego, 

podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, 

b)  na które cofnięto potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wraz z określeniem numeru i 

daty potwierdzenia, daty jego cofnięcia oraz nazwy producenta krajowego, podmiotu, 

który dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących. 

6e. Spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych przez kasy rejestrujące 

stwierdza się na podstawie wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego 

Urzędu Miar, potwierdzonych sprawozdaniem. 
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6f. W przypadku stwierdzenia na podstawie badań, że dany typ kas rejestrujących nie spełnia 

określonych funkcji, kryteriów i warunków technicznych, Prezes Głównego Urzędu Miar 

odmawia wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b. 

6g. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu 

kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, są 

obowiązani do: 

1)   zorganizowania serwisu kas rejestrujących dokonującego przeglądów technicznych kas; 

2)   zamieszczania w dokumentach obowiązkowo dołączanych do kasy przy wprowadzaniu 

jej do obrotu deklaracji, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 9 pkt 1, o spełnieniu przez dostarczaną kasę wymaganych funkcji, kryteriów i 

warunków technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była 

podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b. 

6h. Podmiot dokonujący sprzedaży kasy rejestrującej jej użytkownikowi jest obowiązany 

przekazać aktualny wykaz uprawnionych podmiotów, które prowadzą serwis, o którym 

mowa w ust. 6g pkt 1, wraz z adresami punktów, w których są wykonywane usługi 

serwisowe (w tym przeglądy techniczne kas) w zakresie danego typu kasy. 

6i. Podmioty, które występowały z wnioskiem o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w 

ust. 6b, są obowiązane przed likwidacją działalności do przekazania w drodze umowy 

obowiązków i uprawnień w zakresie prowadzenia serwisu, o którym mowa w ust. 6g pkt 

1, innemu podmiotowi będącemu producentem krajowym, podmiotem dokonującym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, wprowadzającym do 

obrotu kasy rejestrujące lub innym podmiotom prowadzącym serwis kas rejestrujących. O 

zawarciu umowy podmioty przekazujące serwis kas rejestrujących są obowiązane 

powiadomić właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego. 

6j. W przypadku gdy do obrotu wprowadzono kasy rejestrujące, które wbrew deklaracji, o 

której mowa w ust. 6g pkt 2, nie spełniają wymaganych funkcji, kryteriów i warunków 

technicznych, lub nie załączono do kasy takiej deklaracji, naczelnik urzędu skarbowego 

nakłada w drodze decyzji na producenta krajowego, podmiot dokonujący 

wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących albo inny podmiot 

wprowadzający do obrotu te kasy, karę pieniężną w wysokości 5000 zł. 

6k. Podstawą do wydania decyzji, o której mowa w ust. 6j, w zakresie wymaganych funkcji, 

kryteriów i warunków technicznych jest opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar, która 

zawiera opis braków w zakresie spełnienia tych funkcji, kryteriów i warunków. 
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6l. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6j, stanowią dochód budżetu państwa. 

Kwota wynikająca z kary pieniężnej powinna być wniesiona, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 

dni od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 6j. 

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

1)   określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o 

której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem 

deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą 

(zwrotem) tych kwot; 

2)   określi przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6, 

oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem (zwrotem), 

powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres 

wykorzystywania kas rejestrujących, przestrzeganie przez podatników warunków 

technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas oraz konieczność zapewnienia 

kontroli realizacji nałożonego na podatników obowiązku zwrotu odliczonych lub 

zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku 

naruszenia warunków związanych z odliczeniem (zwrotem) tych kwot; 

3)   może określić inny, niż wymieniony w ust. 4, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu 

specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi 

urządzeniami, mając na uwadze koszty związane z ich nabyciem. 

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

1)   sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas 

rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, 

oraz warunki używania kas przez podatników, uwzględniając potrzebę właściwego 

ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących 

przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania 

nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas przez tych 

podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; 

2)   termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru 

ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z 

używaniem kasy rejestrującej, oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy 

zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1; 
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3)   warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mające znaczenie dla 

ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis 

kas rejestrujących, uwzględniając potrzebę prawidłowego ewidencjonowania obrotu i 

kwot podatku należnego przy zastosowaniu tych kas przez podatników, o których mowa 

w ust. 1, oraz dostępność serwisu kas; 

4)   terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, o których mowa w ust. 3a 

pkt 4 i 11, uwzględniając potrzebę sprawdzenia poprawnego działania kasy rejestrującej w 

zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, 

przechowywania zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów 

nabycia towarów i usług i wydawania innych dokumentów fiskalnych. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze 

rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, 

mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy 

wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych 

uwzględnia: 

1)   wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników; 

2)   stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu; 

3)   możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących; 

4)   konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy 

uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku 

należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez 

budżet państwa części wydatków na zakup tych kas; 

5)   konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego 

ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego; 

6)   konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; 

7)   konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu 

przez podatników. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, 

oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, 
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warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy 

rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu, 

2)   dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu 

dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie 

potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym 

oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają 

być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem, 

3)   okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, 

4)   zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym 

mowa w ust. 6e 

- uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu 

ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przez podatników, zabezpieczenia 

zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do 

otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz 

możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowego zaewidencjonowania transakcji i 

wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu 

obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas rejestrujących, jak również 

celowość systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych potwierdzeń, o których 

mowa w ust. 6b. 

Art. 112a. 

1. Podatnicy przechowują: 

1)   wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione 

ponownie, 

2)   otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie 

-    w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz 

autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich 

wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. 

2. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są 

obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w 

formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi 

kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur. 
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4. Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, 

a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny 

ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. 

 

Art. 127. 

 1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu 

towarów u podatników, zwanych dalej "sprzedawcami", którzy: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz 

2)   prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas 

rejestrujących, oraz 

3)   zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o 

których mowa w ust. 8. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu 

podatku podróżnemu. 

3. Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9. 

4. Sprzedawcy są obowiązani: 

1)   poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami; 

2)   zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech 

językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; 

3)   oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w 

tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku; 

4)   poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u 

nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot 

podatku, i przedłożyć kopie tych umów. 

5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez 

podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w 

art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub 

polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. 

6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 

126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 
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400 000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów 

nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się również w przypadku, gdy sprzedawca nie spełnia warunku 

dotyczącego wysokości obrotów, o którym mowa w tym przepisie, jednakże wyłącznie w 

odniesieniu do sprzedaży dokonanej podróżnemu w roku podatkowym, w którym spełniał 

ten warunek. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o 

którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te: 

1)   są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie 

zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnikami podatku; 

2)   zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia 

działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym; 

3)   co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, 

o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu 

państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

4)   (uchylony); 

5)   złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie: 

a)  depozytu pieniężnego, 

b)  gwarancji bankowych, 

c)  obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu; 

[6)   uzyskały od ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie 

stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5.] 

<6) uzyskały od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie stwierdzające 

spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1–5.> 

9. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 8 pkt 5, jest utrzymywana przez cały okres 

działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakończeniu 

działalności związanej ze zwrotem podatku. 

10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 8, dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. 

11. Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za 

przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej. 
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[11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.] 

<11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.> 

11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku 

gdy podmioty posiadały zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 

lub zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uregulowały te 

zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od dnia powstania tych 

zaległości. 

11c. Przepisy ust. 8-11b stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały 

zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, i które przed upływem okresu, na który 

zostało ono wydane, ponownie składają wniosek o wydanie zaświadczenia na następny 

okres, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, musi być spełniony w 

odniesieniu do okresu od dnia wydania zaświadczenia do dnia poprzedzającego ponowne 

złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. 

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

przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 8 pkt 5, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z . 2016 r. poz. 930) 

 

[Art. 134f. 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje funkcje instytucji audytowej w rozumieniu 

art. 34 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym.] 

<Art. 134f. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje funkcje instytucji audytowej w 

rozumieniu art. 34 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym.> 
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USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 

1893 oraz z 2016 r. poz. 65 i 1228)  

 

Art. 10a. 

[1. Wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w szczególności deklaracji 

lub zgłoszeń, jest dokonywana przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej, 

zwaną dalej "PUESC".] 

<1. Wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną, w szczególności 

deklaracji lub zgłoszeń, jest dokonywana przez Platformę Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych, zwaną dalej „PUESC”.> 

2. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej rejestracji na PUESC 

oraz przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do 

korzystania z usług oferowanych na PUESC. 

3. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej może następować przez 

PUESC. 

[Art. 10b. 
(18)

 

1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu Służby 

Celnej albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz 

integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych 

na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych 

umożliwił podpisywanie określonych dokumentów w taki sposób. 

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej podpisuje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą certyfikatu Służby Celnej.] 

<Art. 10b. 

1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu 

celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz 
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integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach 

wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw 

finansów publicznych umożliwił podpisywanie określonych dokumentów w taki 

sposób. 

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej 

podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP lub zaawansowanym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.> 

 

[Art. 17. 

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

celne, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w 

zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane 

towary. Rozporządzenie powinno uwzględniać możliwość sprawowania dozoru celnego i 

kontroli celnej.] 

<Art. 17. 

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

urzędy celno-skarbowe oraz podległe im oddziały celne, w których są dokonywane 

czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów 

lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. Rozporządzenie 

powinno uwzględniać możliwość sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej.> 

 

Art. 35. 

 1. [W depozycie urzędu celnego przechowuje się czasowo:] 

 <W depozycie urzędu celno-skarbowego przechowuje się czasowo:> 

1)   
(68)

 towary nieunijne przed objęciem procedurą celną lub uregulowaniem sytuacji towarów 

w inny sposób bądź towary unijne niedopuszczone do wywozu, jeżeli cofnięcie towarów 

odpowiednio poza obszar celny Unii lub na ten obszar albo ich złożenie w magazynie 

czasowego składowania jest niemożliwe lub utrudnione; 

2)   
(69)

 towary zajęte w celu podjęcia środków, o których mowa w art. 198 unijnego kodeksu 

celnego; 

3)   inne towary, w przypadkach przewidzianych w przepisach odrębnych. 
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2. Towary przyjęte do przechowania w depozycie mogą być przekazane przez organ celny 

innej osobie do przechowania pod dozorem celnym. 

3. Przechowaniu w depozycie nie podlegają towary niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub 

środowiska naturalnego oraz łatwo psujące się. 

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

1)   warunki przyjmowania towarów do depozytu i wydawania towarów z depozytu, 

2)   przypadki, w których organ celny odmówi przyjęcia towarów do depozytu, 

3)   terminy przechowywania towarów w depozycie 

- mając na uwadze, w szczególności, rodzaj towarów oraz uproszczenie formalności w 

przyjmowaniu towarów do depozytu. 

 

Art. 57. 

1. 
(82)

 Za termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa się: 

[1)   przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty należności w kasie urzędu celnego lub w 

kasie podmiotu obsługującego organ celny lub na rachunek tego organu w banku, w 

placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w 

instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego;] 

<1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty należności w kasie urzędu 

skarbowego lub w kasie podmiotu obsługującego ten urząd lub na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub 

w instytucji pieniądza elektronicznego;> 

2)   w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika lub 

rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku 

płatniczego dłużnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na 

podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu 

instrumentu płatniczego, zwanego dalej "innym instrumentem płatniczym. 

[2. 
(83)

 W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego dłużnika w banku lub 

instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego dłużnika w unijnej instytucji płatniczej w 

rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub 

unijnej instytucji pieniądza elektronicznego niemających siedziby lub oddziału na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty kwoty należności uważa się dzień 

złożenia zlecenia płatniczego przez dłużnika, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na 

rachunku bankowym organu celnego w terminie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin 

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.] 

<2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego dłużnika w banku lub 

instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego dłużnika w unijnej instytucji 

płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916, z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893 oraz z 

2016 r. poz. 1228) lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego niemających 

siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty 

kwoty należności uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez dłużnika, jeżeli 

wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym urzędu skarbowego w 

terminie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień 

uznania kwoty na rachunku bankowym urzędu skarbowego. 

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 bankowy urzędu skarbowego, 

uwzględniając dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty.> 

 

Art. 57a. 

[1. 
(84)

 Zlecenia płatnicze na rzecz organów celnych mogą być składane również w postaci 

elektronicznej, 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 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893) 
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uprawnionego do przyjmowania zleceń płatniczych, albo w inny sposób uzgodniony z 

bankiem lub z innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie.] 

<1. Zlecenia płatnicze na rzecz urzędów skarbowych mogą być składane również w 

postaci elektronicznej, przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez bank lub 

innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych  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.] 

<3. Rozliczanie płatności na rzecz urzędu skarbowego następuje poprzez 

międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji 

rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków 

międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego.> 

 

Art. 57b. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, dłużnik ponosi koszty opłat i prowizji 

związanych z zapłatą kwoty należności za pomocą innego instrumentu płatniczego. 

[2. W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym organ celny jest obowiązany zamieścić 

informację o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu płatności za pomocą tego 

instrumentu. Przed dokonaniem zapłaty należności za pomocą innego instrumentu 

płatniczego dłużnik jest informowany o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu 

zapłaty za pomocą tego instrumentu. 

3. Zapłata należności za pomocą innego instrumentu płatniczego jest możliwa, jeżeli organ 

celny dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji płatniczych.] 

<2. W miejscu zapłaty innym instrumentem płatniczym urząd skarbowy jest 

obowiązany zamieścić informację o pobieraniu i wysokości opłat i prowizji z tytułu 

płatności za pomocą tego instrumentu. Przed dokonaniem zapłaty należności za 
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pomocą innego instrumentu płatniczego dłużnik jest informowany o pobieraniu i 

wysokości opłat i prowizji z tytułu zapłaty za pomocą tego instrumentu. 

3. Zapłata należności za pomocą innego instrumentu płatniczego jest możliwa, jeżeli 

urząd skarbowy dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji transakcji 

płatniczych.> 

Art. 65a. 

1. W przypadku doręczania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwanego dalej "operatorem", przesyłek 

zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności 

przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed 

wydaniem mu przesyłki. 

[2. Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek 

właściwej izby celnej w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy. 

3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 

operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celnego, w którym przesyłka została 

przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz z wykazem 

zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę wydania przesyłki 

odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych.] 

<2. Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek 

urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 ust. 5 w terminie 10 dni od dnia 

wydania przesyłki odbiorcy. 

3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 

operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celno-skarbowego, w którym 

przesyłka została przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz 

z wykazem zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę 

wydania przesyłki odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych.> 

4. W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator jest 

zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki 

odbiorcy. 

5. 
(97)

 W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego. 

6. 
(98)

 (uchylony). 

7. 
(99)

 (uchylony). 
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8. Organ celny, w drodze decyzji, określa: 

1)   kwotę należności przywozowych wynikającą z dokumentów celnych towarzyszących 

przesyłce, nieprzekazanych lub nieuiszczonych przez operatora w terminie, o którym 

mowa w ust. 2 lub 4; 

2)   
(100)

 równowartość kwoty uiszczonej przez Rzeczpospolitą Polską za nieterminowe 

przekazanie środka własnego do budżetu Unii spowodowane niedotrzymaniem przez 

operatora terminów: 

a)  zwrotu organowi celnemu uzupełnionych i podpisanych przez odbiorcę przesyłki kart 

dokumentów celnych, 

b)  dostarczenia organowi celnemu dowodu przekazania należności przywozowych wraz z 

wykazem zawierającym numery dokumentów celnych, datę pobrania należności od 

odbiorcy oraz ich kwotę. 

9. Operator jest zobowiązany do uiszczenia równowartości kwoty, o której mowa w ust. 8 pkt 

2, pomniejszonej o kwotę odsetek, o których mowa w ust. 5. 

10. 
(101)

 W przypadku gdy organ celny wyda, na podstawie przepisów unijnego kodeksu 

celnego, decyzję o zwrocie lub umorzeniu w całości lub części należności przywozowych 

wynikających z dokumentów celnych, to: 

1)   zwrot tych należności następuje na rzecz operatora, jeżeli operator uiścił je w sytuacji, o 

której mowa w ust. 4; 

2)   umorzenie tych należności następuje również w stosunku do operatora. 

 

Art. 66. 

1. 
(103)

 Do odpowiedzialności z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 114 

unijnego kodeksu celnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 oraz działu III 

rozdziałów 14 i 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

[2. W zakresie wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, 

wynikających z przepisów prawa celnego, organy celne stosują przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej.] 

<2. W zakresie wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, 

wynikających z przepisów prawa celnego stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej.> 
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Rozdział 5 

[Właściwość organów celnych] 

<Organy celne i ich właściwość> 

 

[Art. 69. 

1. W postępowaniu celnym organami właściwymi są: 

1)   naczelnik urzędu celnego - jako organ pierwszej instancji; 

2)   dyrektor izby celnej - jako: 

a)  organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego, 

b)  organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz 

przepisach odrębnych, 

c)  organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej; 

3)   Szef Służby Celnej - jako organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2; 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako: 

a)  
(111)

 (uchylona), 

b)  organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji. 

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.] 

 

<Art. 69. 

1. Organem celnym, stosownie do swojej właściwości, jest: 

1) naczelnik urzędu celno-skarbowego – jako organ pierwszej instancji; 

2) dyrektor izby administracji skarbowej – jako: 

a) organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, 

b) organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz 

przepisach odrębnych, 

c) organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej; 

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako organ odwoławczy od decyzji, o 

których mowa w art. 70 ust. 2; 

4) minister właściwy do spraw finansów publicznych – jako organ odwoławczy od 

decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji. 

2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.> 
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Art. 70. 

1. 
(112)

 [Dyrektor izby celnej jest właściwy w sprawach, o których mowa w:] 

 <Dyrektor izby administracji skarbowej jest właściwy w sprawach, o których mowa 

w:> 

1)   art. 38 ust. 1, art. 89 ust. 5, art. 110, art. 112 ust. 1, art. 166 ust. 2, art. 179 ust. 1, art. 182 

ust. 1, art. 185 ust. 1, art. 214 ust. 1 - w zakresie dotyczącym zatwierdzania ewidencji w 

wolnych obszarach celnych, art. 230, art. 233 ust. 4, art. 243 ust. 1 - w zakresie 

dotyczącym określania miejsc wejścia i wyjścia w wolnym obszarze celnym, i art. 244 

ust. 2-4 unijnego kodeksu celnego; 

2)   art. 115 - z wyjątkiem wyznaczenia lub uznania miejsca w celu jednorazowego 

przedstawienia towarów organom celnym, art. 120 ust. 1 i art. 128 rozporządzenia 

delegowanego; 

3)   art. 17a ust. 2, 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:] 

 <Dyrektor lub dyrektorzy izb administracji skarbowej 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; 

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. 
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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.] 

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

wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do 

prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo 

określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby 

administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań 

oraz jednolitości postępowania. 

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

wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do 

prowadzenia spraw innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno 

szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby 

administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań 

oraz jednolitości postępowania. 

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

urząd skarbowy lub urzędy skarbowe, 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.> 

 

Art. 92. 

 1. [Organ celny pobiera opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów, w 

przypadku gdy:] 

 <Z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów pobierane są opłaty, w 

przypadku gdy:> 

1)   badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby; 

2)   rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o 

pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy. 

3)   (uchylony) 
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4)   (uchylony) 

2. 
(137)

 Osoba, na wezwanie organu celnego, jest obowiązana do uiszczenia zaliczki w 

określonej wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1. 

2a. 
(138)

 W przypadku nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie: 

1)   uznaje się żądanie osoby za wycofane - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   organ celny odmawia przyjęcia wniosku lub wydaje decyzję o odmowie wydania 

wiążącej informacji - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Kwota opłat powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom poniesionym z tytułu 

przeprowadzonych badań lub analiz. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez 

laboratoria celne. Określając stawki opłat, należy uwzględnić rodzaj przeprowadzanych 

badań lub analiz, stopień ich skomplikowania i pracochłonność. 

 

Art. 93. 

1. [Organ celny pobiera opłaty, stanowiące dochody budżetu państwa, za:] 

 <Pobierane są opłaty, stanowiące dochody budżetu państwa, za:> 

1)   przechowanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania 

prowadzonym przez organ celny; 

[2)   wykonywanie na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych w przepisach 

prawa celnego w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego.] 

<2) wykonywanie na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych w 

przepisach prawa celnego w miejscu innym niż urząd celno-skarbowy lub poza 

czasem pracy urzędu celno-skarbowego.> 

[1a. W przypadku przechowywania w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na 

podstawie art. 30 ust. 1 całkowita opłata za to przechowywanie nie może być niższa niż 

równowartość kwoty 10 euro i wyższa niż wartość celna towaru.] 

<1a. W przypadku przechowywania w depozycie urzędu celno-skarbowego towarów 

zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 całkowita opłata za to przechowywanie nie może 

być niższa niż równowartość kwoty 10 euro i wyższa niż wartość celna towaru.> 

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

stawki opłat oraz sposób ich obliczania za: 
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1)   przechowywanie towarów w depozycie, w tym w depozycie, o którym mowa w ust. 1a, 

oraz w magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny, 

uwzględniając wartość celną tych towarów albo wartość rynkową towaru identycznego 

lub podobnego; 

2)   czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

uwzględniając ich charakter. 

 

<Art. 95b. 1. Indywidualne dane zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach 

składanych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do danych zawartych w: 

1) aktach postępowania celnego oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe; 

2) dokumentacji rachunkowej organu celnego; 

3) informacjach uzyskanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub 

naczelnika urzędu celno-skarbowego z banków oraz z innych źródeł niż wymienione 

w ust. 1. 

3. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązani są funkcjonariusze Służby Celno-

Skarbowej oraz członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach 

organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, którzy w związku z 

wykonywaniem obowiązków uzyskali dostęp do informacji stanowiących tajemnicę 

celną. 

4. Osoby wymienione w ust. 3 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.”. 

5. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiązane są również inne osoby, którym 

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

przepis prawa. 

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

celną. 

7. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–6 przepisy art. 294 § 3, art. 295, art. 296–297a 

oraz art. 299–299b i art. 301 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa stosuje się odpowiednio. 
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8. Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialności karnej jak za naruszenie 

tajemnicy skarbowej. 

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

podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.> 

 

Art. 101. 

1. 
(155)

 Na osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego upomnienia, o którym mowa w art. 

100 ust. 1, za okres sprawozdawczy: 

1)   nie dokonała zgłoszenia INTRASTAT lub 

2)   nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT 

- organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3000 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, organ celny nakłada w drodze decyzji. 

3. Termin płatności kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

[4. Karę pieniężną uiszcza się gotówką w kasie urzędu celnego lub przekazuje na rachunek 

bankowy właściwego organu celnego.] 

<4. Karę pieniężną uiszcza się gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przekazuje na 

rachunek bankowy urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 ust. 5.> 

5. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 

6. Do dochodzenia kary pieniężnej stosuje się odpowiednio art. 65 ust. 7-11. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868 i 1265)  

 

Art. 88f. 

1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę 

określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub 

rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może 

otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres 

ważności zezwolenia. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3 i 4, w zezwoleniu 

na pracę określany jest podmiot, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli 
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zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w 

zezwoleniu na pracę określany jest pracodawca użytkownik. 

1a. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu 

powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego 

części przez innego pracodawcę nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę. 

1b. Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy 

łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym 

charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały 

spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których 

mowa w art. 88d. W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe 

okoliczności nie jest wymagane. 

1c. Jeżeli cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę zostaje objęty obniżonym 

wymiarem czasu pracy na zasadach określonych ustawą z dnia 11 października 2013 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

385 i 1240), uzyskanie nowego zezwolenia na pracę nie jest wymagane. 

2. Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

[3. Na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego, terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej 

Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji wojewoda przekazuje kopie 

wydanych decyzji w sprawie zezwoleń na pracę oraz informacji, o których mowa w art. 

88i.] 

<3. Na wniosek innego wojewody, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu 

Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji wojewoda 

przekazuje kopie wydanych decyzji w sprawie zezwoleń na pracę oraz informacji, o 

których mowa w art. 88i.> 

4. Minister właściwy do spraw pracy, wojewodowie oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy 

pracy gromadzą i przetwarzają dane dotyczące cudzoziemców, zezwoleń na pracę, 

kontroli przestrzegania przepisów ustawy i toczących się w tych sprawach postępowań, w 

zakresie niezbędnym do realizacji przepisów ustawy. 
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1448 i 1856 oraz z 2015 r. poz. 1240)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych 

środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której 

mowa w art. 11 ust. 7; 

2)   instytucja płatnicza - ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3)   instytucja pośrednicząca - instytucję, do której instytucja zarządzająca deleguje część 

funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu operacyjnego 

albo strategii wykorzystania Funduszu Spójności, odnoszącą się do priorytetu 

operacyjnego, działania albo projektu; 

4)   instytucja wdrażająca - podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację 

działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z instytucją 

zarządzającą; 

[4a)  instytucja właściwa do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej - Generalnego 

Inspektora Kontroli Skarbowej; 

4b)  instytucja właściwa do spraw wystawienia deklaracji zamknięcia pomocy - Generalnego 

Inspektora Kontroli Skarbowej;] 

<4a) instytucja właściwa do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej – Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej; 

4b) instytucja właściwa do spraw wystawienia deklaracji zamknięcia pomocy –  Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej;> 

5)   instytucja zarządzająca - właściwego ministra odpowiedzialnego za przygotowanie i 

realizację programu operacyjnego albo za przygotowanie i nadzorowanie realizacji 

strategii wykorzystania Funduszu Spójności, o których mowa w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie 

funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 oraz L 

158 z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31) oraz w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz 
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Spójności (Dz. Urz. WE L 130 z 25.05.1994, L 161 z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 9); 

5a)  Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty - ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego; 

6)   monitorowanie - proces systematycznego gromadzenia i analizowania informacji 

dotyczących realizacji projektów, programów operacyjnych, strategii wykorzystania 

Funduszu Spójności i Narodowego Planu Rozwoju oraz Podstaw Wsparcia Wspólnoty; 

7)   okres programowania - wieloletni okres planowania budżetów Wspólnot Europejskich; 

8)   partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki 

zawodowe, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049)
(1)

, których działalność obejmuje zagadnienia 

związane z Narodowym Planem Rozwoju oraz programami operacyjnymi i strategią 

wykorzystania Funduszu Spójności; 

9)   projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące przedmiotem umowy o 

dofinansowanie projektu między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją 

wdrażającą albo działającą w imieniu instytucji zarządzającej instytucją pośredniczącą, 

albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, lub współfinansowane ze środków 

pochodzących z Funduszu Spójności; 

10)  publiczne środki krajowe - środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz 

państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

środki innych jednostek sektora finansów publicznych, a także inne środki jednostek oraz 

form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych; 

11)  publiczne środki wspólnotowe - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot 

Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach 

Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i 

uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu 

Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz 

Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego 

Planu Rozwoju; 
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12)  regionalny program operacyjny - dokument służący realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, 

odnoszący się do województwa albo województw, przygotowany przez zarząd 

województwa albo zarządy województw działające w porozumieniu, albo przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

13)  sektorowy program operacyjny - dokument służący realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań, 

odnoszący się do sektora gospodarki, przygotowany przez właściwego ministra; 

14)  strategia wykorzystania Funduszu Spójności - dokument określający kierunki 

wydatkowania środków z Funduszu Spójności, uzgodniony z Komisją Europejską, 

przygotowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

15)  system realizacji - zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące we 

wdrażaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności, obejmujące monitorowanie, sprawozdawczość, 

kontrolę i ocenę; 

16)  wkład własny - określoną w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której 

mowa w art. 11 ust. 7, część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na jego realizację, 

niepodlegającą zwrotowi; 

17)  (uchylony). 

Art. 39. 

1. Prezes Rady Ministrów na wniosek Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia 

Wspólnoty powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet Monitorujący Plan. 

2. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty albo jej przedstawiciel 

przewodniczy Komitetowi Monitorującemu Plan. 

3. Komitet Monitorujący Plan: 

1)   wyraża opinie i wnioski w zakresie dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach 

realizacji Planu; 

2)   rozpatruje i zatwierdza, przed przedłożeniem Radzie Ministrów, roczne sprawozdania i 

sprawozdanie końcowe, o których mowa w art. 49; 

3)   monitoruje przebieg oraz ocenia efektywność i skuteczność realizacji Planu; 

4)   zgłasza Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty propozycje zmian w 

ramach poszczególnych programów operacyjnych, które ułatwią osiągnięcie celów Planu 

lub usprawnią zarządzanie pomocą, w tym zarządzanie finansowe; 
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5)   opiniuje zgłoszone przez Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty 

propozycje przesunięć środków między programami i priorytetami w ramach Planu; 

6)   zajmuje się innymi sprawami zgłoszonymi przez przewodniczącego albo członków 

Komitetu Monitorującego Plan. 

4. W skład Komitetu Monitorującego Plan wchodzą: 

1)   ze strony rządowej - po jednym przedstawicielu: 

a)  instytucji zarządzających, 

b)  właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej Planem, którzy nie pełnią 

funkcji instytucji zarządzających programami, 

c)  instytucji płatniczej, 

d)  ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej, 

e)  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

f)  (uchylona); 

2)   ze strony samorządowej: 

a)  marszałkowie województw albo ich przedstawiciele, 

b)  przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), zwanych dalej "ogólnopolskimi 

organizacjami"; 

3)   przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych: 

a)  
(7)

 organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), ; 

b)  organizacji pozarządowych - wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, 

c)  środowiska naukowego - wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Organ powołujący Komitet Monitorujący Plan powinien zapewnić, aby przedstawiciele: 

1)   strony samorządowej - stanowili 1/3 składu; 

2)   partnerów społecznych i gospodarczych - stanowili 1/3 składu. 

6. W posiedzeniach Komitetu Monitorującego Plan mogą uczestniczyć w charakterze 

obserwatorów: 

1)   wojewodowie albo ich przedstawiciele; 
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2)   przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

3)   przedstawiciel Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; 

[4)   przedstawiciel kontroli skarbowej;] 

<4) przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej;> 

5)   przedstawiciel Związku Banków Polskich; 

6)   przedstawiciel Komisji Europejskiej; 

7)   przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

7. Jeżeli zakres omawianych spraw tego wymaga, w obradach Komitetu Monitorującego Plan, 

na pisemne zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć, bez prawa do głosowania, 

eksperci oraz przedstawiciele innych instytucji lub grup społecznych i zawodowych. 

8. Komitet Monitorujący Plan jest powoływany na okres realizacji Planu. 

9. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 

6 miesięcy. 

10. Tryb pracy Komitetu Monitorującego Plan określa regulamin, którego projekt 

przygotowuje Przewodniczący Komitetu Monitorującego Plan, przyjęty zwykłą 

większością głosów na pierwszym posiedzeniu przez Komitet Monitorujący Plan. 

11. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty zapewnia obsługę 

administracyjną prac Komitetu Monitorującego Plan. 

 

Art. 42. 

1. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej powołuje, w drodze 

zarządzenia, komitet monitorujący program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3. 

2. W skład komitetu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą: 

1)   ze strony rządowej - przedstawiciele: 

a)  Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, 

b)  instytucji zarządzającej programem, 

c)  właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej programem, którzy nie 

pełnią funkcji instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, 

d)  instytucji pośredniczącej, jeżeli została wyznaczona, 

e)  instytucji płatniczej; 

2)   ze strony samorządu terytorialnego przedstawiciele: 

a)  konwentu marszałków, 

b)  ogólnopolskich organizacji; 
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3)   przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych: 

a)  
(8)

 organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego,. 

b)  organizacji pozarządowych - wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, 

c)  środowiska naukowego - wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

3. W posiedzeniach komitetu, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć w charakterze 

obserwatorów: 

1)   wojewodowie albo ich przedstawiciele; 

2)   przedstawiciele instytucji wdrażających; 

3)   przedstawiciele beneficjentów; 

4)   przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 39 ust. 6 pkt 2 i 4-7. 

4. Komitet monitorujący program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3, finansowany z 

publicznych środków krajowych: 

1)   rozpatruje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ramach każdego działania; 

2)   rozpatruje i zatwierdza uzupełnienie programu oraz propozycje jego zmian; 

3)   okresowo bada postęp w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w 

programie i uzupełnieniu programu; 

4)   bada rezultaty realizacji programu, w tym osiągnięcie celów programu wyznaczonych dla 

poszczególnych działań; 

5)   rozpatruje i zatwierdza przygotowane przez instytucję zarządzającą programem 

sprawozdania okresowe, roczne oraz sprawozdanie końcowe, o których mowa w art. 46 

ust. 1; 

6)   rozpatruje i zatwierdza zmiany w programie; 

7)   zgłasza instytucji zarządzającej programem propozycje zmian w ramach programu; 

8)   rozpatruje i zatwierdza plan działań promocyjnych w ramach programu oraz proponuje 

jego zmiany. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje, w drodze zarządzenia, 

komitet monitorujący program, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, współfinansowany ze 

wspólnotowych środków publicznych. 

6. W skład komitetu, o którym mowa w ust. 5, wchodzą przedstawiciele: 

1)   Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty; 

2)   instytucji zarządzającej programem; 
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3)   instytucji płatniczej; 

4)   ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem, którzy nie 

pełnią funkcji instytucji zarządzającej programem; 

5)   16 wojewodów; 

6)   16 marszałków województw; 

7)   ogólnopolskich organizacji partnerów społecznych i gospodarczych; 

8)   ogólnopolskich organizacji. 

7. W posiedzeniu komitetu, o którym mowa w ust. 5, mogą uczestniczyć, w charakterze 

obserwatorów, przedstawiciele: 

1)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

[2)   organów kontroli skarbowej;] 

<2) Krajowej Administracji Skarbowej;> 

3)   Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 

4)   Komisji Europejskiej. 

8. Komitet, o którym mowa w ust. 5, realizuje zadania, o których mowa w art. 35 ust. 3 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego 

przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. 

9. Organ powołujący komitet monitorujący program powinien zapewnić, aby przedstawiciele: 

1)   strony samorządowej - stanowili 1/3 składu; 

2)   partnerów społecznych i gospodarczych - stanowili 1/3 składu. 

10. Właściwy minister albo jego przedstawiciel przewodniczy komitetowi monitorującemu 

program. 

11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komitetu monitorującego program nie rzadziej niż 

raz na sześć miesięcy. 

12. Do posiedzeń komitetu monitorującego program stosuje się odpowiednio przepis art. 39 

ust. 7. 

13. Komitet monitorujący program, w zależności od potrzeb, może tworzyć podkomitety oraz 

grupy robocze. 

14. Tryb pracy komitetu monitorującego program, z uwzględnieniem trybu tworzenia 

podkomitetów oraz grup roboczych, określa regulamin, którego projekt przygotowuje 

właściwy minister. Regulamin przyjmowany jest zwykłą większością głosów przez 

komitet monitorujący program. 

15. Właściwy minister zapewnia obsługę administracyjną komitetu monitorującego program. 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z późn. zm.)  

 

Art. 32. 

 1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi 

Urzędu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w 

rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym 

okresie sprawozdawczym. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o 

beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej 

pomocy. 

2. W przypadku gdy pomoc publiczna jest przewidziana w akcie normatywnym, o którym 

mowa w art. 6 ust. 2, do sporządzania i przedstawiania: 

1)   sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane podmioty, które otrzymały od 

beneficjentów pomocy deklaracje lub inne dokumenty określające kwoty pomniejszenia 

świadczeń na podstawie tego aktu normatywnego; 

2)   informacji, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane podmioty, które nie otrzymały 

deklaracji lub innych dokumentów, z których wynika, że nastąpiło pomniejszenie 

świadczeń na podstawie tego aktu normatywnego. 

[3. Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb 

skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują sprawozdania albo informacje, o których 

mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

<3. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej 

przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania albo informacje, o których 

mowa w ust. 1, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdania 

albo informacje, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem ministra właściwego do 

spraw środowiska, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - za 

pośrednictwem marszałków województw. 

6. Wojewodowie przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, 

bezpośrednio Prezesowi Urzędu. 
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7. Regionalne instytucje finansujące przekazują sprawozdania albo informacje, o których 

mowa w ust. 1, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która następnie przekazuje 

je Prezesowi Urzędu za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki. 

8. Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 

1, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy. 

9. Podmioty niewymienione w ust. 3-8 przekazują sprawozdania albo informacje, o których 

mowa w ust. 1, za pośrednictwem organów je nadzorujących, a w przypadku braku takich 

organów - bezpośrednio Prezesowi Urzędu. 

10. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przez 

teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w 

powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu albo, z 

zastrzeżeniem ust. 11, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP udostępnionej w powszechnie 

dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu, a w przypadku organów, o 

których mowa w ust. 3, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w 

wydzielonej sieci resortu finansów. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów udzielających 

pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawozdań albo informacji, o których mowa 

w ust. 1, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP oraz sposób jej udostępniania, mając na 

uwadze konieczność stopniowego wdrażania aplikacji SHRIMP oraz zapewnienie 

skuteczności monitorowania pomocy publicznej. 

12. Przepisów ust. 3-9 w zakresie pośredniczenia w przekazywaniu sprawozdań i informacji, 

o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podmiotów udzielających pomocy 

zobowiązanych do przekazywania sprawozdań albo informacji, o których mowa w ust. 1, 

z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) 

 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 
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1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 

[2)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;] 

<2) organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;”> 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w zakresie 

danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego 

w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki określonym w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 

1529 i 1544); 

[4)   naczelnika urzędu skarbowego w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

5)   dyrektora urzędu kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

6)   inspektora kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu;] 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 
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8a)  
(440)

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 904); 

9)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687, ze zm.); 

9a)  
(441)

 Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.); 

10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym 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), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)  
(442)

 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są niezbędne 

w toczącym się postępowaniu; 

13)  
(443)

 jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne 

ASI tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami alternatywnej 

spółki inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów 

niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny inwestor; 
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14)  
(444)

 Krajowego Funduszu Kapitałowego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i 

kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz inwestycyjny, alternatywną 

spółkę inwestycyjną, zarządzającego ASI lub zarządzającego z państwa trzeciego 

środków pochodzących ze wsparcia udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których 

mowa w art. 191. 

3. 
(445)

 Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz 

alternatywne spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396) nie narusza 

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

 

Art. 282. 

1. W związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru, Komisja, 

jej upoważnieni przedstawiciele oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do 

informacji poufnych oraz do informacji stanowiących tajemnicę zawodową będących w 

posiadaniu podmiotów zobowiązanych do zachowania tej tajemnicy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do 

wykonywania ustawowo określonych zadań Komisji, w szczególności mogą stanowić 

dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję. 

3. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   za zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do 

zawiadomienia; 

[3)   
(446)

 Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom 

podatkowym, organom Służby Celnej lub organom kontroli skarbowej - w zakresie, trybie 

i na warunkach określonych w odrębnych ustawach;] 

<3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom 
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podatkowym lub organom Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie, trybie i 

na warunkach określonych w odrębnych ustawach;> 

3a)  
(447)

 przez towarzystwo, zarządzającego ASI, spółkę zarządzającą lub zarządzającego z 

UE: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o 

nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, 

zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu 

finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o nadzorze 

uzupełniającym", 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych tą ustawą; 

4)   
(448)

 przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym, z zastrzeżeniem lit. b, treści podjętych 

uchwał i wydanych decyzji, także w sprawach indywidualnych - jeżeli ze względu na 

interes uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów 

wartościowych albo inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych Komisja uznała 

przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 

58 ustawy o ofercie publicznej, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pozostającego w 

związku z działalnością funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej - 

w przypadku gdy wymaga tego ochrona inwestorów przed poniesieniem uszczerbku 

majątkowego na rynku instrumentów finansowych lub towarów giełdowych; 

5)   
(449)

 w wykonaniu obowiązków informacyjnych, publikacyjnych lub sprawozdawczych 

określonych w niniejszej ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, ustawie o rachunkowości lub przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie tej ustawy lub w bezpośrednio stosowanych właściwych przedmiotowo 

przepisach prawa wspólnotowego; 

6)   
(450)

 przez podmioty, o których mowa w art. 72a ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 72a ust. 1; 

7)   
(451)

 przez podmioty, o których mowa w art. 81d ust. 7, niezbędnych do wytoczenia 

powództwa, o którym mowa w art. 81d ust. 1. 
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3a. 
(452)

 Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

towarzystwo, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia 

zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia 

takiego zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, 

depozytariuszom uprawnionym do reprezentacji tych funduszy. 

3b. 
(453)

 Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazanie przez 

depozytariusza uprawnionego do reprezentacji funduszu zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c, w 

przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez 

towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia zezwolenia na 

zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia takiego 

zezwolenia, dokumentu lub nośnika informacji lub ich potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem kopii, którego treść dotyczy więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego, 

towarzystwu przejmującemu zarządzanie tym funduszem na podstawie art. 68 ust. 2. 

4. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez Komisję 

do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych lub do Europejskiej 

Rady ds. Ryzyka Systemowego zbiorczych informacji w zakresie lokowania przez 

fundusze inwestycyjne otwarte środków pieniężnych w instrumenty pochodne, w celu 

monitorowania przez te instytucje ryzyka systemowego w Unii Europejskiej. 

4a. 
(454)

 Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez 

Komisję do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetów 

ustanowionych przez ten organ oraz powołanych przez nie grup, do Europejskiej Rady do 

spraw Ryzyka Systemowego lub do Komisji Europejskiej informacji stanowiących taką 

tajemnicę, w szczególności: 

1)   w zakresie lokat specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI 

oraz ich środków pieniężnych, w celu monitorowania przez te instytucje ryzyka 

systemowego w Unii Europejskiej; 

2)   dotyczących towarzystw, funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI, alternatywnych 

spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI. 

5. 
(455)

 Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie przez 

Komisję ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji w ramach 
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współpracy przy wykonywaniu zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.)  

Art. 25a. 

1. Jeżeli w CEIDG wpisano dane, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11, do wykazania przed 

organem administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu 

przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art. 33 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej z urzędu potwierdza 

w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. 

[3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 

skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553).] 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 21 października 2016 

r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 77. 

1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio 

stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z 

ratyfikowanych umów międzynarodowych. 

[1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli przedsiębiorcy w zakresie 

przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.] 

<1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 

1) kontroli przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej;  
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2) kontroli celno-skarbowej prowadzonej w trybie odpowiednio określonym w dziale V 

rozdziale 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej.> 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw 

szczególnych. 

3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy 

upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy. 

4. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z 

naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej 

przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie. 

5. Dochodzenie roszczenia, o którym mowa w ust. 4, następuje na zasadach i w trybie 

określonych w odrębnych przepisach. 

6. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów 

prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny 

wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu 

administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym 

kontrolowanego przedsiębiorcy. 

 

Art. 84a. 

Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje się wobec 

działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym: 

[1)   szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.);] 

<1) kontrolą, o której mowa w art. 55 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej;> 

2)  
(105)

 nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 oraz z 2014 r. poz. 1794), ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1424 i 

1662), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 

2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 
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2014 r. poz. 1539), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577), ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 398) oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266); 

3)   (uchylony) 

[4)   
(106)

 kontrolą związaną z obejmowaniem towarów procedurą celną i powrotnym 

wywozem dokonywaną w urzędzie celnym albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez 

organ celny, na podstawie przepisów celnych, albo graniczną kontrolą fitosanitarną 

dokonywaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i 1228); 

5)   kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz 

towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym;] 

<4) kontrolą związaną z obejmowaniem towarów procedurą celną i powrotnym 

wywozem dokonywaną w urzędzie celno-skarbowym albo miejscu wyznaczonym lub 

uznanym przez organ celny, na podstawie przepisów celnych albo graniczną 

kontrolą fitosanitarną dokonywaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i 1228); 

5) kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających 

oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 

r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym;> 

6)   zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 i 1101 oraz z 

2015 r. poz. 277); 

7)   sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na 

targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528)). 
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USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 1489 i 

1579)  

Art. 4. 

Przepisów art. 143 nie stosuje się do wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz 

używania urządzeń radiowych przez: 

1)   komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej 

lub przez niego nadzorowane, komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe 

ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane 

oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych - dla własnych potrzeb; 

2)   komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do 

spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki 

organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki 

organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci 

telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii 

Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej; 

3)   jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych 

organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - na czas pobytu; 

4)   jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dla własnych potrzeb; 

5)   jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - dla 

własnych potrzeb; 

6)   misje dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz 

przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i 

immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swe 

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie związanym z 

działalnością dyplomatyczną tych podmiotów oraz pod warunkiem uzyskania zgody, o 

której mowa w art. 148b; 

7)   jednostki organizacyjne Służby Więziennej - dla własnych potrzeb; 

[8)   komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które 

wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub 
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podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - dla własnych 

potrzeb.]  

<8) jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej – dla własnych 

potrzeb;> 

Art. 5. 

1. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, mogą w zakresie swojej 

właściwości określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania 

działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 1 i 3, a także używania 

urządzeń radiowych przez podległe, nadzorowane i podporządkowane organy i jednostki 

organizacyjne oraz jednostki wymienione w art. 4 pkt 3, uwzględniając zakres zadań 

wykonywanych przez te organy i jednostki. 

2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także używania urządzeń radiowych 

przez jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te jednostki. 

2a. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także używania urządzeń radiowych 

przez jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzględniając 

zakres zadań wykonywanych przez te jednostki. 

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

właściwym do spraw informatyzacji, może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także używania 

urządzeń radiowych przez komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu 

skarbowego, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, 

uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te komórki.] 

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

właściwym do spraw informatyzacji, może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także 

używania urządzeń radiowych przez jednostki organizacyjne Krajowej 

Administracji Skarbowej, uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te 

jednostki.> 
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4. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez organy i jednostki organizacyjne 

podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej 

eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii 

Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej, uwzględniając zakres zadań 

wykonywanych przez te organy i jednostki. 

 

Art. 179. 

1. (uchylony). 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków 

w zakresie przygotowania i utrzymywania wskazanych elementów sieci 

telekomunikacyjnych dla zapewnienia telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach 

określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między przedsiębiorcami 

telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami. 

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, jest obowiązany do: 

1)   zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania, zwanych 

dalej "warunkami dostępu i utrwalania", umożliwiających jednoczesne i wzajemnie 

niezależne: 

[a)  uzyskiwanie przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane dalej "uprawnionymi podmiotami", w sposób 

określony w ust. 4b, dostępu do: 

–  przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika 

końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe, 

–  posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi, o 

których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5,] 

<a) uzyskiwanie przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, zwane dalej „uprawnionymi 

podmiotami”, w sposób określony w ust. 4b, dostępu do: 



- 613 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

– przekazów telekomunikacyjnych, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika 

końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe, 

– posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami 

telekomunikacyjnymi, o których mowa w ust. 9, art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt 3–5,> 

b)  uzyskiwanie przez uprawnione podmioty danych związanych ze świadczoną usługą 

telekomunikacyjną i danych, o których mowa w art. 161, 

c)  utrwalanie przez uprawnione podmioty przekazów telekomunikacyjnych i danych, o 

których mowa w lit. a i b; 

2)   utrwalania na rzecz sądu i prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o 

których mowa w pkt 1 lit. a i b. 

3a. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, warunki dostępu i 

utrwalania w zakresie wszystkich świadczonych usług telekomunikacyjnych, począwszy 

od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej, a w przypadku rozpoczęcia 

świadczenia nowej usługi telekomunikacyjnej od dnia jej uruchomienia. 

3b. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, utrwalanie na rzecz sądu 

lub prokuratora przekazów telekomunikacyjnych i danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 

lit. a i b. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia warunki dostępu i utrwalania z zachowaniem 

wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 12. 

4a. Warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewniane za pomocą interfejsów 

zlokalizowanych w miejscach obejmowanych przez sieć przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego na zasadach określonych w umowach zawartych przez uprawnione 

podmioty z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Umowa może określać współudział stron 

w kosztach zastosowania interfejsów. W przypadku braku uzgodnień w zakresie 

lokalizacji interfejsu uprawnione podmioty wskazują miejsce lokalizacji pozostające w 

obrębie sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, umożliwiające: 

techniczną realizację interfejsu, niezbędną ochronę tego miejsca wynikającą z przepisów 

odrębnych oraz minimalizację nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego i podmioty uprawnione. 

4b. Zapewnienie warunków dostępu i utrwalania powinno umożliwiać uprawnionym 

podmiotom dostęp do przekazów telekomunikacyjnych i danych bez udziału 

pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Za zgodą uprawnionego podmiotu 

warunki dostępu i utrwalania mogą być zapewnione przy niezbędnym współudziale 
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upoważnionych pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego gwarantujących 

prawidłową realizację przedmiotowych czynności w zakresie określonym przez 

uprawniony podmiot. 

4c. Dopuszcza się możliwość wspólnego zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przez 

dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności za pomocą 

tych samych interfejsów. Szczegółowe zasady współpracy przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych w tym zakresie regulują umowy zawarte pomiędzy nimi. O 

zawarciu umowy przedsiębiorcy niezwłocznie informują Prezesa UKE. Zawarcie umowy 

nie zwalnia jej stron z indywidualnej odpowiedzialności za zapewnienie warunków 

dostępu i utrwalenia. 

4d. Zapewnienia warunków technicznych dostępu i utrwalania za pomocą interfejsów nie 

stosuje się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących mikroprzedsiębiorcami 

albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4c. 

5. (uchylony). 

6. Prezes UKE na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego uzasadniony obiektywnymi i 

niezależnymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami 

uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania, po uzyskaniu, w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgody uprawnionych podmiotów, 

może w całości lub w części, w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do wniosku dołącza się 

harmonogram osiągnięcia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego pełnej zdolności do 

wykonywania obowiązku. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego rozpoczynającego 

działalność telekomunikacyjną lub rozpoczynającego świadczenie nowej usługi 

telekomunikacyjnej. 

6b. Złożenie wniosku lub zawieszenie obowiązku zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania nie zwalnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z obowiązku zapewnienia 

warunków dostępu i utrwalania, w zakresie posiadanych możliwości technicznych, 

organizacyjnych i finansowych. 
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7. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 

3. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za wykonywanie 

obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do wskazania Prezesowi UKE: 

1)   jednostki organizacyjnej lub osoby mającej siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy 

w sprawach związanych z zapewnieniem warunków dostępu i utrwalania; 

2)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który będzie w jego imieniu wykonywał obowiązki, 

o których mowa w ust. 3; 

3)   przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wspólnie z którym będzie zapewniał warunki 

dostępu i utrwalania za pomocą tych samych interfejsów. 

8a. W przypadku zmiany danych podmiotów, o których mowa w ust. 8, przedsiębiorca 

telekomunikacyjny jest obowiązany poinformować Prezesa UKE o tych zmianach. 

9. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący publicznie dostępne usługi 

telekomunikacyjne jest obowiązany prowadzić elektroniczny wykaz abonentów, 

użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy zawarciu 

umowy. 

9a. Prezes UKE udostępnia uprawnionym podmiotom informacje o przeniesionych numerach 

zawarte w bazie danych, o której mowa w art. 71 ust. 4, na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach odrębnych. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

10. Prezes UKE przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 8 i 8a, 

Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a także ministrowi, którego zakres zadań 

obejmuje koordynowanie działalności służb specjalnych - jeżeli został powołany. 

11. (uchylony). 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania i sposób zapewnienia warunków dostępu i utrwalania, o których mowa w ust. 

3 i art. 180d, z wyłączeniem spraw uregulowanych w art. 242 Kodeksu postępowania 

karnego, kierując się zasadą osiągania celu przy jak najniższych nakładach; 
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2)   rodzaje działalności telekomunikacyjnej lub rodzaje przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych niepodlegających obowiązkowi zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania, o których mowa w ust. 3 i art. 180d, kierując się zakresem i rodzajem 

świadczonych usług telekomunikacyjnych lub wielkością sieci telekomunikacyjnych 

przedsiębiorców. 

Art. 180a. 

1. Z zastrzeżeniem art. 180c ust. 2 pkt 2, operator publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz 

dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są obowiązani na własny 

koszt: 

1)   zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa w art. 180c, generowane w sieci 

telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z 

dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały 

zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

[2)   udostępniać dane, o których mowa w pkt 1, uprawnionym podmiotom, a także Służbie 

Celnej, sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

odrębnych;] 

<2) udostępniać dane, o których mowa w pkt 1, uprawnionym podmiotom, a także 

sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

odrębnych;> 

3)   chronić dane, o których mowa w pkt 1, przed przypadkowym lub bezprawnym 

zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym lub bezprawnym przechowywaniem, 

przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem, zgodnie z przepisami art. 159-175a, art. 175c 

i art. 180e. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wykonany, jeżeli 

operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych w przypadku zaprzestania działalności telekomunikacyjnej, 

przekaże dane do dalszego przechowywania, udostępniania oraz ochrony innemu 

operatorowi publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych. 

3. Jeżeli ogłoszono upadłość operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, upadły operator lub dostawca ma 
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obowiązek przekazania danych, o których mowa w ust. 1, do dalszego przechowywania, 

udostępniania oraz ochrony Prezesowi UKE. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania Prezesowi 

UKE danych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, oraz sposób udostępniania przez 

Prezesa UKE tych danych podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w celu 

zapewnienia realizacji zadań przez te podmioty. 

5. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają dane dotyczące połączeń 

zrealizowanych i nieudanych prób połączeń, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 5. 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany w sposób, który nie 

powoduje ujawniania przekazu telekomunikacyjnego. 

7. Udostępnianie danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić za pomocą sieci 

telekomunikacyjnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 

[Art. 180d. 

 Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania oraz do udostępniania uprawnionym podmiotom, a także Służbie Celnej, 

sądowi i prokuratorowi, na własny koszt, przetwarzanych przez siebie danych, o których 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 i 3-5, w art. 161 oraz w art. 179 ust. 9, związanych ze 

świadczoną usługą telekomunikacyjną, na zasadach i przy zachowaniu procedur 

określonych w przepisach odrębnych.] 

 

<Art. 180d. 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia warunków dostępu i 

utrwalania oraz do udostępniania uprawnionym podmiotom, a także sądowi i 

prokuratorowi, na własny koszt, przetwarzanych przez siebie danych, o których 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 i 3–5, w art. 161 oraz w art. 179 ust. 9, związanych ze 

świadczoną usługą telekomunikacyjną, na zasadach i przy zachowaniu procedur 

określonych w przepisach odrębnych.> 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)  

 

Art. 66 

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: 

1)   osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem 

społecznym rolników, które są: 

a)  pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

b)  rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

c)  osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z 

wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

d)  osobami wykonującymi pracę nakładczą, 

e)  osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi, 

f)  osobami duchownymi, 

g)  członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub 

członkami ich rodzin, 

h)  osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami 

pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i 

poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie 

przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie 

korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub 

układów zbiorowych pracy, 

i)  osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia; 

2)   żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia 

wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową 

w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia z innego tytułu; 

3)   osoby odbywające służbę zastępczą; 
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4)   osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży Granicznej i 

Biurze Ochrony Rządu; 

5)   żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę 

wojskową i służbę okresową; 

6)   policjanci; 

7)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

8)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

8a)  funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

8b)  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8c)  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego; 

9)   funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 

10)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 

[11)  funkcjonariusze Służby Celnej;] 

<11) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;> 

12)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

13)  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej; 

14)  posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie 

senatorskie; 

15)  sędziowie i prokuratorzy; 

15a)  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

16)  osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie 

lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub 

świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; 

17)  uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

18)  dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze 

lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

19)  dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w 

placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3; 



- 620 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

20)  studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1; 

21)  alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i 

junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2; 

22)  słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; 

23)  osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24)  bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

24a)  osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy 

urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

25)  osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby 

niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn 

określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. 

zm.)
(48)

 niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

26)  osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

27)  osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o 

pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 

tytułu; 

28)  osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 

skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

28a)  osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 
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28b)  osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

29)  osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

30)  osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt 

socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 149 i 357), niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

31)  kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty; 

31a)  cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32)  osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 

32a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu; 

33)  osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub 

prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

z innego tytułu; 

34)  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z 

mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-37; 

35)  członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

36)  aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

37)  osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą 

uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 

17-20, 26-28b, 30 i 33. 
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3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 803)  

Art. 23. 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia każdego 

pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o 

których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym. 

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest także obowiązany do przyjęcia pojazdu 

wycofanego z eksploatacji, dla którego brak jest dowodu rejestracyjnego lub który nie 

posiada cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a także odpadów pochodzących z 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli obowiązek przekazania tych odpadów do 

stacji demontażu wynika z postanowienia albo decyzji wydanych przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 

r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048). 

3. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z 

eksploatacji nie pobiera opłaty od właściciela pojazdu. 

4. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z 

eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, jeżeli jest spełniony co najmniej 

jeden z następujących warunków: 

1)   pojazd wycofany z eksploatacji nie jest zarejestrowany na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2)   pojazd wycofany z eksploatacji: 

a)  jest niekompletny, 

b)  zawiera odpady, które zostały do niego dodane. 
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5. Za niekompletny pojazd uważa się pojazd, który nie zawiera co najmniej jednego istotnego 

elementu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 9. 

6. W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji opłata, o 

której mowa w ust. 4, nie może przekraczać 10 zł za każdy kilogram brakującej masy 

pojazdu. 

[7. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w ust. 4, 

przy przyjmowaniu niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji należącego do Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby 

Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz kontroli skarbowej.] 

<7. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, o której mowa w 

ust. 4, przy przyjmowaniu niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji 

należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, 

organów Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz jednostek 

ochrony przeciwpożarowej.> 

8. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu może odmówić przyjęcia pojazdu 

wycofanego z eksploatacji, jeżeli właściciel pojazdu nie uiścił opłaty, o której mowa w 

ust. 4. 

9. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, mając na uwadze wymogi ochrony środowiska, potrzebę zapewnienia 

kompletności pojazdów w celu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu 

oraz przeciwdziałanie niewłaściwemu zagospodarowaniu odpadów, określi, w drodze 

rozporządzenia, listę istotnych elementów pojazdu kompletnego. 
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USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.)  

 

Art. 8. 

1. Restrukturyzacji finansowej podlegają również: 

1)   zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1 i art. 7, w stosunku do których do 

dnia 31 grudnia 2004 r. zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub 

odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności sporne; 

2)   opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1; 

3)   koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1. 

2. Restrukturyzacji finansowej nie podlegają zobowiązania zakładów z tytułu: 

[1)   zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu 

podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej,] 

<1) zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu 

podatkowego lub organu celnego,> 

2)   składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, 

3)   wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

4)   
(2)

 opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i 

budżetów gmin, 

5)   opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 

- określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w 

związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów 

podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów 

dotyczących wymiaru i poboru tych należności. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 

437)  

Art. 13. 

 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

2. W skład Rady wchodzą: 
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1)   przewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

2)   zastępca przewodniczącego - sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3)   sekretarz - Dyrektor Biura; 

4)   członkowie - sekretarze lub podsekretarze stanu w urzędach obsługujących ministrów: 

a)  Sprawiedliwości, 

b)  właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

c)  Obrony Narodowej, 

d)  właściwego do spraw rolnictwa, 

e)  właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

[f)  właściwego do spraw finansów publicznych - Szef Służby Celnej,] 

<f) właściwego do spraw finansów publicznych – Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej,> 

g)  właściwego do spraw zagranicznych,  

h)  właściwego do spraw nauki, 

i)  właściwego do spraw gospodarki; 

5)   członek - przedstawiciel strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, przez nią wskazany. 

3. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej 2 razy w roku. 

 

Art. 24a. 

[1. Jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej wykonujące 

czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz jednostki organizacyjne Służby Celnej przy 

wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) mogą wchodzić w posiadanie środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w ilości 

niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa.] 

<1. Jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej 

wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz jednostki organizacyjne 

Krajowej Administracji Skarbowej przy wykonywaniu zadań określonych ustawą z 

dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …) 

mogą wchodzić w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych 



- 626 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w ilości niezbędnej do 

przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa.> 

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, w związku z wykonywaniem czynności i działań 

określonych w tym przepisie są obowiązane: 

1)   przechowywać posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty 

oraz prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą i zniszczeniem; 

2)   niszczyć środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory 

kategorii 1 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do niszczenia 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów 

kategorii 1, uzyskanych w drodze czynności i działań, określonych w ust. 1, a także 

szczegółowy tryb i warunki ich przechowywania oraz niszczenia, mając na względzie 

konieczność zabezpieczenia tych środków i substancji przed dostępem osób trzecich. 

 

Art. 38. 

1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, 

przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego 

nabycia i obrotu hurtowego prekursorami kategorii 1 i 4 przekazują Głównemu 

Inspektorowi Farmaceutycznemu informacje o wszelkich wzbudzających podejrzenie co 

do zgodności z przepisami prawa: 

1)   zamówieniach na te substancje; 

2)   działaniach z udziałem tych substancji; 

3)   próbach wykorzystania tych substancji. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się również do prekursorów kategorii 2 i 3, z tym że informacje, o 

których mowa w tych przepisach, przekazuje się Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

[3. Główny Inspektor Farmaceutyczny w odniesieniu do prekursorów kategorii 1 i 4, a 

Główny Inspektor Sanitarny w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3, w 

uzasadnionych przypadkach powiadamiają Policję, Straż Graniczną i organy Służby 

Celnej o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, która nie spełnia wymagań 

określonych w przepisach prawa.] 

<3. Główny Inspektor Farmaceutyczny w odniesieniu do prekursorów kategorii 1 i 4, a 

Główny Inspektor Sanitarny w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3, w 

uzasadnionych przypadkach powiadamiają Policję, Straż Graniczną i organy 
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Krajowej Administracji Skarbowej o konieczności zatrzymania przesyłki 

prekursorów, która nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa.> 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny prowadzą ewidencję 

informacji uzyskanych w trybie ust. 1 i 2. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób przekazywania informacji, 

2)   sposób prowadzenia ewidencji informacji uzyskanych w trybie ust. 1 i 2, 

3)   szczegółowy tryb i sposób powiadamiania, o którym mowa w ust. 3, a także wzór takiego 

powiadomienia, 

4)   tryb i sposób postępowania z przesyłką, o której mowa w ust. 3 

- mając na uwadze uniemożliwienie nielegalnej produkcji prekursorów. 

 

Art. 44d. 

 1. W przypadku stwierdzenia przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu, co 

do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może być on środkiem zastępczym lub 

nową substancją psychoaktywną, organ celny zajmuje przesyłkę tego produktu na czas 

niezbędny do ustalenia, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją 

psychoaktywną, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. 

2. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań produktu, o którym mowa w ust. 1, 

mających na celu ustalenie, czy jest on środkiem zastępczym lub nową substancją 

psychoaktywną przeprowadzają je podmioty, o których mowa w art. 44c ust. 12. 

[3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań zostanie stwierdzone, że badany produkt jest 

środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, organ Służby Celnej 

występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.] 

<3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań zostanie stwierdzone, że badany produkt 

jest środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, organ celny 

występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.> 

4. O przepadku produktu będącego środkiem zastępczym albo nową substancją 

psychoaktywną na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na wniosek organu celnego, sąd, 

stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
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5. Produkt będący środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, którego 

przepadek orzeczono, podlega zniszczeniu. 

6. Jeżeli podmiot dokonujący przywozu jest nieznany, produkt będący środkiem zastępczym 

albo nową substancją psychoaktywną podlega zniszczeniu bez konieczności 

występowania do sądu o przepadek na rzecz Skarbu Państwa. 

[7. Koszty badań, przechowywania i zniszczenia produktu będącego środkiem zastępczym 

albo nową substancją psychoaktywną ponosi podmiot dokonujący przywozu. W przypadku 

niemożności ustalenia podmiotu dokonującego przywozu produktu będącego środkiem 

zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, koszty badań, przechowywania i 

zniszczenia są finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji izb 

celnych i urzędów celnych.] 

<7. Koszty badań, przechowywania i zniszczenia produktu będącego środkiem 

zastępczym albo nową substancją psychoaktywną ponosi podmiot dokonujący 

przywozu. W przypadku niemożności ustalenia podmiotu dokonującego przywozu 

produktu będącego środkiem zastępczym albo nową substancją psychoaktywną, 

koszty badań, przechowywania i zniszczenia są finansowane z budżetu państwa, z 

części pozostającej w dyspozycji organów Krajowej Administracji Skarbowej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1636)  

Art. 149. 

 Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 
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3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)   [Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o:] 

 <organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z toczącym się przed tym 

organem postępowaniem w sprawie o:> 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową 

- w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej; 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677); 

6)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

355, z późn. zm.); 
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8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310); 

8b)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960); 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), jeżeli są niezbędne 

w toczącym się postępowaniu; 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

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 oraz z 2015 r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010; 

12)  Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 892), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych 

zadań. 

Art. 150. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

stanowiących taką tajemnicę: 

1)   bezpośrednio osobie, której ta informacja dotyczy, lub innemu podmiotowi, któremu 

osoba ta udzieliła pisemnego upoważnienia do otrzymania takich informacji, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 
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2)   w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do 

zawiadomienia; 

3)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - w zakresie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu; 

[4)   Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej lub osobom przez niego upoważnionym - 

w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań;] 

<4) organowi Krajowej Administracji Skarbowej lub osobom przez ten organ 

upoważnionym – w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań wynikających z 

ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

poz. …);> 

5)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych - na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań; 

[6)   organom podatkowym i organom Służby Celnej - na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;] 

<6) organom podatkowym – na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań;> 

7)   przez dom maklerski bankowi będącemu w stosunku do tego domu maklerskiego 

podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe - na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania nadzoru skonsolidowanego nad tym bankiem; 

7a)  
(13)

 przez dom maklerski podmiotowi podlegającemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

innym państwie członkowskim obowiązkom, o których mowa w przepisach działu IV 

rozdziału 1 oddziałów 2a i 2c lub w przepisach rozporządzenia 575/2013, w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków; 

7b)  
(14)

 pomiędzy podmiotami zależnymi i dominującymi w grupie kapitałowej, do której 

należy dom maklerski, jeżeli informacje są objęte zakresem nadzoru skonsolidowanego, o 

ile przekazanie tych informacji jest niezbędne do wykonania obowiązków, o których 

mowa w przepisach art. 110b , art. 110c, art. 110e, art. 110g ust. 2, art. 110m, art. 110p, 

art. 110q, art. 110v lub art. 110w oraz w przepisach działu IV rozdziału 1 oddziału 2c; 

8)   przez firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze: 

a)  w przypadku określonym w art. 54 i art. 152, 
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b)  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 

1188 oraz z 2015 r. poz. 396); 

9)   przez dom maklerski, zagraniczną osobę prawną, o której mowa w art. 115 ust. 1, lub 

przez zagraniczną firmę inwestycyjną: 

a)  podmiotowi wiodącemu w rozumieniu art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

b)  koordynatorowi w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

c)  koordynatorowi zagranicznemu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym 

- w wykonaniu obowiązków określonych ustawą o nadzorze uzupełniającym; 

10)  przez Krajowy Depozyt, spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, domy maklerskie, 

banki prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze - w zakresie określonym 

w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

11)  przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał 

wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, spółce 

publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust. 11 ustawy o ofercie publicznej; 

12)  między Komisją lub właściwym organem nadzoru w innym państwie członkowskim a: 

a)  podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych domu maklerskiego, banku 

prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub podmiotem uprawnionym 

do badania sprawozdań finansowych zagranicznej firmy inwestycyjnej, 

b)  sędzią-komisarzem, nadzorcą sądowym, syndykiem lub zarządcą albo likwidatorem domu 

maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, banku powierniczego lub 

organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego zagranicznej firmy inwestycyjnej 

- jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania zadań w zakresie nadzoru przez Komisję 

lub właściwy organ nadzoru w innym państwie członkowskim albo do skutecznego 

prowadzenia postępowania upadłościowego, sprawowania zarządu masą upadłości lub 

prowadzenia likwidacji, lub - w zakresie informacji określonych przepisami o 

rachunkowości - do celów badania sprawozdań finansowych tych domów maklerskich, 

banków lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 
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13)  Krajowemu Depozytowi - jeżeli informacje te są niezbędne do wykonywania jego 

ustawowych zadań, w szczególności związanych z tworzeniem, organizacją i 

zarządzaniem systemem rekompensat; 

13a)  spółce, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, jeżeli informacje te są niezbędne do 

wykonywania tych czynności; 

13b)  przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 lub 5 albo ust. 2 pkt 3 

emitentowi papierów wartościowych, podmiotowi wykonującemu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów 

wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami 

wartościowymi albo uprawnionemu do prowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rachunków, na których są rejestrowane papiery wartościowe, za pośrednictwem 

którego papiery wartościowe, których dotyczą te informacje, są rejestrowane w depozycie 

papierów wartościowych, w przypadkach określonych w art. 54 ust. 2; 

14)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  do publicznej wiadomości w zakresie dotyczącym treści podjętych uchwał i decyzji, także 

w sprawach indywidualnych, jeżeli ze względu na interes rynku instrumentów 

finansowych, rynku towarów giełdowych lub rynku działalności funduszy 

inwestycyjnych, Komisja uznała przekazanie takiej informacji za uzasadnione, 

b)  do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2b 

ustawy o nadzorze, 

c)  w postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku określonym w art. 38 ust. 5 ustawy o 

nadzorze, 

d)  w przypadkach określonych w art. 20 i art. 23 ustawy o nadzorze, 

e)  w przypadkach określonych w art. 151 oraz w art. 21 ust. 1, art. 21a i art. 22 ustawy o 

nadzorze i w art. 96 ust. 10 i 10a oraz art. 97 ust. 1f ustawy o ofercie publicznej, 

f)  do publicznej wiadomości w zakresie wyników testów warunków skrajnych 

przeprowadzonych zgodnie z art. 110t; 

15)  przez Komisję lub jej upoważnionego przedstawiciela: 

a)  (uchylona), 
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b)  Prezesowi Narodowego Banku Polskiego - jeżeli informacje te są niezbędne w celu 

realizacji ustawowych zadań Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki pieniężnej 

oraz nadzoru nad systemem płatności, 

c)  monitorującemu aukcję - w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 

1031/2010, 

d)  
(15)

 do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego, 

Komitetu Stabilności Finansowej, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, 

Europejskiego Banku Centralnego, do banków centralnych w innych państwach 

członkowskich oraz do właściwego organu nadzoru w innym państwie członkowskim, 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organów do spraw restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji w innych państwach członkowskich, w zakresie koniecznym 

do realizacji zadań ustawowych oraz zadań określonych przez bezpośrednio stosowane 

akty prawa europejskiego; 

16)  w przypadkach określonych w art. 40, art. 89 ust. 4 i art. 161; 

17)  przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy w związku z zawarciem lub wykonaniem 

umowy związanej z prowadzeniem działalności maklerskiej lub powierniczej, o ile 

przekazanie tych informacji jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy; 

18)  przez spółki prowadzące rynek regulowany monitorującemu aukcję - w zakresie 

wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i 4 rozporządzenia 1031/2010; 

19)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, komitetom 

ustanowionym przez ten organ oraz powołanym przez nie grupom - w celu realizacji ich 

zadań i uprawnień; 

20)  Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - w zakresie 

dotyczącym treści informacji zawartych w zaleceniach, o których mowa w art. 68 ust. 5 

ustawy o ofercie publicznej, oraz decyzjach podjętych przez Komisję - w celu ich 

publikacji. 

2. Osoby, o których mowa w art. 148 ust. 1, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji dotyczących udzielania Policji informacji na zasadach określonych w art. 20 

ust. 4-10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz dotyczące zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje wobec osób, 

których ta informacja dotyczy, oraz osób trzecich, z wyjątkiem osób reprezentujących 
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Komisję oraz pracowników urzędu Komisji, którym informacje te są przekazywane w 

związku z wykonywaniem ustawowo określonych zadań w zakresie nadzoru. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1310)  

Art. 29. 

[1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 

Szef Służby Celnej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej są obowiązani do 

współdziałania, w ramach swoich kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji w 

instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz życiu publicznym i 

gospodarczym, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.] 

<1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej są obowiązani do współdziałania, w ramach swoich 

kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i 

samorządzie terytorialnym oraz życiu publicznym i gospodarczym, a także 

działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.> 

2. Szef CBA koordynuje działania o charakterze operacyjno-rozpoznawczym i informacyjno-

analitycznym podejmowane przez organy, o których mowa w ust. 1, mogące mieć wpływ 

na realizację zadań CBA określonych w art. 2 ust. 1 i 2. 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, warunki, zakres i tryb: 

1)   współdziałania w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

2)   koordynacji, o której mowa w ust. 2 

- mając na uwadze zapewnienie sprawności i skuteczności postępowań, a także uwzględniając 

wymogi dotyczące ochrony informacji niejawnych. 
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USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

174, 615, 888 i 996)  

 

Art. 18h. 

 [1. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub do 

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów prawa w 

zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może zażądać od 

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej udostępnienia określonych informacji 

stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu działu VII ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).] 

<1. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 

lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów 

prawa w zakresie podlegającym nadzorowi Komisji, Przewodniczący Komisji może 

zażądać od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej udostępnienia określonych 

informacji stanowiących tajemnicę skarbową w rozumieniu działu VII ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).> 

2. Przekazanie informacji zgodnie z ust. 1 nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania 

tajemnicy skarbowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz z 

2015 r. poz. 211)  

Art. 12. 

 1. 
(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 grudzień - w terminie złożenia zeznania. 
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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). 

[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.] 

<4. Podatek tonażowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok 

podatkowy, chyba że organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość 

podatku.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228 i 1579)  

 

Art. 80. 

 1. Graniczne kontrole sanitarne są przeprowadzane, z uwzględnieniem wymagań określonych 

w art. 16 rozporządzenia nr 882/2004: 

1)   przez państwowych granicznych inspektorów sanitarnych - na przejściach granicznych 

określonych na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1; 

2)   przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych lub państwowych granicznych 

inspektorów sanitarnych właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towarów, 

siedzibę importera albo odbiorcy towarów, zgodnie z danymi wskazanymi we wniosku o 

dokonanie granicznej kontroli sanitarnej lub określonych w dokumentach przewozowych 

towarzyszących towarom, a także w innych właściwych miejscach, o których mowa w art. 

15 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004. 

[1a. Państwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadzający graniczną kontrolę 

sanitarną w portach morskich współpracuje z organami celnymi w zakresie tej kontroli, w 

szczególności informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla portu morskiego o 

terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. Państwowy graniczny inspektor 

sanitarny przeprowadza graniczną kontrolę sanitarną w portach morskich w sposób 
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pozwalający na zachowanie terminów, o których mowa w art. 20a ust. 2-5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.).] 

<1a. Państwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadzający graniczną kontrolę 

sanitarną w portach morskich współpracuje z organami celnymi w zakresie tej 

kontroli, w szczególności informuje naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego 

dla portu morskiego o terminie, w tym o godzinie, i miejscu planowanej kontroli. 

Państwowy graniczny inspektor sanitarny przeprowadza graniczną kontrolę 

sanitarną w portach morskich w sposób pozwalający na zachowanie terminów, o 

których mowa w art. 60 ust. 2–5 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. …).> 

2. W przypadku podejrzenia niezgodności z wymaganiami zdrowotnymi, albo gdy istnieją 

wątpliwości odnośnie identyfikacji towaru, o których mowa w art. 18 rozporządzenia nr 

882/2004, są przeprowadzane kontrole bezpośrednie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1165)  

 

Art. 19. 

1. Wpis w rejestrze rolników podlega wykreśleniu przez organ rejestrowy albo na wniosek 

rolnika. 

2. Organ rejestrowy, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla wpis w rejestrze rolników 

w przypadku: 

1)   
(17)

 gdy rolnik rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej biopaliwa ciekłe wytworzone na własny użytek; 

[2)   cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego.] 

<2) cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego.> 

3. Rolnik, którego wpis wykreślono z rejestru rolników, może uzyskać ponowny wpis do tego 

rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z 

rejestru na podstawie ust. 2 stała się ostateczna. 



- 639 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Art. 30. 

1. Wytwórcy są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem: 

–  biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskanej na podstawie umów kontraktacji i 

dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji własnej, z podziałem 

na spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy 

surowców rolniczych, 

–  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  pozostałych surowców, które zostały wykorzystane do wytworzenia biokomponentów, 

b)  surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów, ze 

wskazaniem: 

–  biomasy pozyskanej na podstawie umów kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 

ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji własnej, 

–  biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących 

uprawy surowców rolniczych, 

–  biomasy uprawniającej do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/t dla surowców rolniczych 

spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące uprawy surowców rolniczych, 

–  pośredników lub przetwórców dostarczających poszczególne rodzaje biomasy, a w 

przypadku zakupu surowców rolniczych, łącznej ilości poszczególnych rodzajów tych 

surowców dostarczanych przez producentów rolnych, 

c)  
(32)

 biokomponentów rozporządzanych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych 

lub biopaliw ciekłych, w podziale na biokomponenty wytworzone z biomasy spełniającej i 

niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców 

rolniczych, ze wskazaniem: 

–  nabywców tych biokomponentów, 
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–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

–  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione dowody 

potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w 

przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska 

zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy, 

–  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła wytwórcy certyfikat, oraz numeru tego 

certyfikatu, 

–  ilości i rodzajów biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów biokomponentów, z wyszczególnieniem 

zagregowanych: 

a)  kosztów zakupu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia poszczególnych 

rodzajów biokomponentów, 

b)  kosztów przerobu surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, 

c)  kosztów pozostałych, 

d)  dochodów ze sprzedaży produktów ubocznych. 

1a. Wytwórcy i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z 

dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7) poprzez 

przekazanie Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji dotyczących infrastruktury 

energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów, w zakresie instalacji, które 

mogą produkować lub rafinować biokomponenty (instalacje o zdolności co najmniej 

50 000 ton/rok). 

1b. Podmioty sprowadzające są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów, 

ze wskazaniem: 
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a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju 

dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b; 

2)   dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy dostawcą nie 

jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu oraz kraju 

pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent, 

b)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, wraz 

z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju 

trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, 

daty zawarcia tej umowy; 

3)   
(33)

 ilości i rodzajów biokomponentów rozporządzanych poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej, w podziale na biokomponenty spełniające i 

niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy surowców 

rolniczych, ze wskazaniem: 

a)  nabywców tych biokomponentów, 

b)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

c)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których zostały wytworzone, 

d)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione przez 

podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 

pkt 2, daty zawarcia tej umowy, 

e)  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu certyfikat, 

wraz z numerem tego certyfikatu; 

4)   kosztów zakupu poszczególnych rodzajów importowanych lub nabytych 

wewnątrzwspólnotowo biokomponentów. 
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1c. Wytwórcy i podmioty sprowadzające mają obowiązek przekazywania Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego pisemnych informacji o otrzymaniu certyfikatu w terminie 14 dni od dnia 

jego otrzymania. 

2. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań kwartalnych, 

sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających 

informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

b)  wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w 

tych paliwach, 

c)  wprowadzonych do obrotu biopaliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów 

w tych biopaliwach, 

d)  biopaliw ciekłych przeznaczonych do zastosowania w wybranych flotach, o których mowa 

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

paliw, 

e)  biopaliw ciekłych zużytych na potrzeby własne; 

2)   kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, z 

wyszczególnieniem zagregowanych kosztów: 

a)  zakupu biokomponentów, 

b)  zakupu surowców innych niż biokomponenty, użytych do wytworzenia poszczególnych 

rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

c)  przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych, 

d)  pozostałych. 

2a. Producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 617/2010 z 

dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych 

dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 poprzez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania 

biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa 

ciekłe (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok). 
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2b. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na 

podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów, 

w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, ze 

wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego rozwoju, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

c)  ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy użytej do wytworzenia 

poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w lit. b, 

d)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla importowanych lub 

nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju, 

e)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, wraz 

z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju 

trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, 

daty zawarcia tej umowy; 

2)   kosztów importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego poszczególnych rodzajów 

biokomponentów. 

2c. (uchylony) 

2d. 
(34)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie zakres danych określonych w 

ust. 2 oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych. 

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji 

Rynku Rolnego, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z systemów 

administracji celnej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie 

kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów, paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez producentów i podmioty sprowadzające.] 
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<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje, w terminie do 45 dni 

po zakończeniu kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi 

Agencji Rynku Rolnego, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z 

systemów Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje dotyczące 

ilości i rodzajów biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez producentów i podmioty sprowadzające.> 

4. 
(35)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 2 i 3, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 

do 75 dni po zakończeniu kwartału. 

4a. 
(36)

 Prezes Agencji Rynku Rolnego, na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których 

mowa w ust. 1, 1b i 2b, sporządza zbiorczy raport kwartalny dotyczący rynku 

biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

energii, rynków rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po zakończeniu kwartału. 

5. (uchylony). 

 

 

 

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

(Dz. U. z . 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1165)  

 

Art. 30g. 

 [1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, na podstawie danych z systemów administracji celnej 

prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów i sporządzone według kodów CN, 

sprawozdanie roczne zawierające informacje dotyczące ilości gazu skroplonego (LPG), 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) 

importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przez 

podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

roku kalendarzowego.] 
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<1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, na podstawie danych z systemów Krajowej Administracji 

Skarbowej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów i sporządzone według 

kodów CN, sprawozdanie roczne zawierające informacje dotyczące ilości gazu 

skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu 

ziemnego (LNG) importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny, w 

terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.> 

2. 
(32)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki corocznie sporządza i przedstawia Radzie 

Ministrów, na podstawie sprawozdań rocznych złożonych stosownie do art. 30i ust. 1 

przez podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny, zbiorczy raport roczny dla 

Komisji Europejskiej, dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia 

paliw i energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku 

sprawozdawczym. 

3. 
(33)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje Komisji Europejskiej raport, o którym 

mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku 

sprawozdawczym. 

4. 
(34)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres raportu, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając sprawozdawczość dotyczącą 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, a 

także konieczność zapewnienia kompletności danych dotyczących tej emisji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1065)  

Art. 2. 

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków, o których mowa w art. 1, 

określone dla państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 

1290/2005 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
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1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również 

rozliczania rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90), 

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 885/2006", w tym w zakresie: 

1)   przyznawania jednostce organizacyjnej: 

a)  akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 6 ust. 1 

rozporządzenia nr 1290/2005, 

b)  specjalnej akredytacji jako jednostce koordynującej w rozumieniu art. 6 ust. 3 

rozporządzenia nr 1290/2005, 

c)  (uchylona); 

1a)  cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej; 

2)   sprawowania stałego nadzoru nad agencjami płatniczymi, o którym mowa w art. 2 

rozporządzenia nr 885/2006; 

[3)   przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w rozporządzeniu nr 

885/2006, dotyczących agencji płatniczej i jednostki koordynującej oraz danych 

identyfikacyjnych jednostki certyfikującej, określonej w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.
1)

), 

będącej jednostką certyfikującą w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1290/2005.] 

<3) przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w rozporządzeniu nr 

885/2006, dotyczących agencji płatniczej i jednostki koordynującej oraz danych 

identyfikacyjnych jednostki certyfikującej, określonej w art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy 

z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. …), 

będącej jednostką certyfikującą w rozumieniu art. 9 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 

uchylające 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).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1388 oraz z 2016 r. poz. 178 i 749)  
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Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   
(2)

 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.); 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  
(3)

 kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

18)  rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów; 
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19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 

także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 

b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji 

niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
(4)

 (Dz. 

U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 

głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 
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departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)  osoba sprawująca zarząd w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa 

państwowego, której sprawowanie zarządu zlecono w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216); 

39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki o istotnym znaczeniu dla porządku 

publicznego lub bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 3 czerwca 

2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach 

kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

publicznego
(5)

 (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 i Nr 267, poz. 2258); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 
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a)  (utraciła moc), 

b)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, 

c)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, 

prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego; 

45)  
(6)

 dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych
(7)

 (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia[.] <;> 

<58) pracownik albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej; 

59) Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy.> 

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 
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a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub 

mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje lub 

mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 
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d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego - 

Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  
(9)

 w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z 

wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - 

właściwy wojewoda; 

17)  pkt 18 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego; 

18)  pkt 19 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad 

nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 

19)  pkt 20 - właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 21: 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej 

będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 
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33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  pkt 38 i 39 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

39)  pkt 41 i 42 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza - 

Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)  pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw nauki; 

52)  pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego[.] <;> 

<54) pkt 58 – kierownikowi jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji 

Skarbowej; 

55) pkt 59 – ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.> 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 

r. poz. 383 i 1250)  

Art. 35d. 

Funkcję instytucji audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. 

<Art. 35d. 

Funkcję instytucji audytowej pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej.> 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 

2016 r. poz. 266 i 352, 1052 i 1165)  

Art. 13. 

1. Tworzy się rejestr systemu zapasów interwencyjnych, zwany dalej "rejestrem". 

1a. Rejestr składa się z rejestru: 

1)   producentów i handlowców; 

2)   zapasów interwencyjnych; 

3)   zapasów specjalnych. 

2. Rejestr prowadzi Prezes Agencji. 

2a. Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym. 

3. Rejestr producentów i handlowców zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie producenta lub handlowca; 

2)   niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca; 

3)   informacje o zawartych przez producenta lub handlowca umowach o magazynowanie 

oraz umowach, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 i art. 11a ust. 5; 

3a)  
(20)

 numer w rejestrze podmiotów przywożących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest on wymagany; 

4)   
(21)

 numer koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej 

"Prezesem URE", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne - w przypadku gdy jest ona wymagana. 

3a. 
(22)

 Rejestr producentów i handlowców w części zawierającej : 

1)   oznaczenie producenta lub handlowca oraz dane dotyczące jego adresu siedziby, adresu 

zakładu głównego i adresu do doręczeń, 
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2)   wskazanie przedmiotu wykonywanej działalności, z której wynika wpis do rejestru, 

[3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer akcyzowy nadany przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego,] 

<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer akcyzowy nadany 

przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego,> 

4)   numer, rodzaj i okres obowiązywania koncesji na produkcję paliw lub obrót paliwami z 

zagranicą, 

5)   numer w rejestrze podmiotów przywożących, 

6)   informacje o rodzajach produkowanych lub przywożonych surowców lub paliw, 

7)   informacje o wykreśleniu z rejestru 

- jest rejestrem jawnym udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. 

3b. Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera w szczególności: 

1)   wskazanie ilości zapasów interwencyjnych, właścicieli tych zapasów oraz postaci, w 

której zapasy te są utrzymywane, 

2)   oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych 

- z wyłączeniem informacji dotyczących zapasów specjalnych. 

3c. Rejestr zapasów specjalnych zawiera informacje dotyczące zapasów specjalnych oraz 

zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów 

specjalnych w rozumieniu art. 9 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 

r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów 

ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9), 

zwanej dalej "dyrektywą 2009/119/WE", w szczególności: 

1)   wskazanie ilości tych zapasów; 

2)   państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których zapasy są utrzymywane; 

3)   produktów naftowych, w których zapasy te są utrzymywane; 

4)   oznaczenie miejsc magazynowania tych zapasów. 

4. 
(23)

 Prezes Agencji przekazuje w formie elektronicznej Prezesowi URE, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, Prokuratorowi Generalnemu oraz 

Komendantowi Głównemu Policji wykaz producentów lub handlowców wpisanych do 
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rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu. Wykaz zawiera informacje, o których 

mowa w ust. 3a. 

5. 
(24)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru, 

2)   dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub 

wykreślenia z rejestru, 

3)   wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru, 

4)   sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 

1 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości i aktualności danych zawartych w 

rejestrze, ujednolicenia formy składania wniosków o dokonanie wpisu i o wykreślenie z 

rejestru oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nadzoru nad systemem zapasów 

i możliwość udostępniania danych zawartych w rejestrze zainteresowanym podmiotom. 

6. 
(25)

 Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a, 

stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być udostępnione jedynie na żądanie 

organów władzy publicznej dla celów prowadzonych przez nie postępowań lub innym 

organom, w tym organizacjom międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek wynika z 

ustawy, umowy międzynarodowej albo przepisów Unii Europejskiej. 

7. Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrach przechowuje się przez okres co 

najmniej 5 lat od dnia dokonania wpisu. 

8. Do dnia 25 lutego każdego roku Prezes Agencji przesyła Komisji Europejskiej skrócony 

odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, zawierający wskazanie ilości zapasów 

interwencyjnych i postaci, w których są one utrzymywane - według stanu na dzień 31 

grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. 

9. Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji przesyła jej pełny odpis rejestru, o 

którym mowa w ust. 1a pkt 2, lub rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, w terminie 15 

dni od dnia otrzymania wniosku. Odpis nie obejmuje oznaczenia miejsc magazynowania 

zapasów interwencyjnych. 

10. Informacje zawierające oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych, o 

których mowa w ust. 3b pkt 2, udostępnia się osobom upoważnionym przez Komisję 

Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b. 

11. Osoby upoważnione przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym 

mowa w art. 29b, mają prawo wglądu do rejestru. 
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Art. 14. 

1. 
(28)

 Podmioty zamierzające podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub 

przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru w 

terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej 

działalności. 

1a. 
(29)

 W przypadku pozyskania przez Prezesa Agencji informacji o podjęciu przez podmiot 

działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, pomimo 

niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa ten podmiot 

do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z 

pouczeniem, że niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi niedopełnienie 

obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru. 

1b. W przypadku niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1a, Prezes Agencji 

dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera: 

1)   firmę producenta lub handlowca; 

[2)   
(30)

 oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer 

akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli producent lub 

handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca , jeżeli producent 

lub handlowiec taki posiada, oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością 

producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer innego 

dokumentu tożsamości;] 

<2) oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer 

akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli producent 

lub handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub 

handlowca, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada, oraz numer PESEL osoby 

kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających 

numeru PESEL, numer innego dokumentu tożsamości;> 

3)   oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca; 

4)   oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż 

siedziba producenta lub handlowca; 
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5)   
(31)

 oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności ; 

6)   
(32)

 wskazanie daty rozpoczęcia działalności ; 

7)   dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju 

tych paliw, planowanych na dany rok; 

8)   dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do 

utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej lub paliw; 

9)   oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw 

lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy producent lub 

handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie ustalił miejsca ich 

magazynowania; 

9a)  
(33)

 numer w rejestrze podmiotów przywożących, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest on wymagany; 

10)  
(34)

 numer koncesji udzielonej przez Prezesa URE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest ona wymagana. 

3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji 

niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi 

niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru. 

4. Prezes Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru, jeżeli: 

1)   
(35)

 prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub handlowca 

określonej we wniosku działalności ; 

2)   (uchylony). 

Art. 16. 

1. Zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru następują na uzasadniony wniosek producenta lub 

handlowca lub z urzędu. 

2. Producent oraz handlowiec są obowiązani złożyć wniosek o: 

1)   zmianę wpisu w rejestrze - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w 

art. 14 ust. 2; 

2)   wykreślenie wpisu z rejestru - w terminie 14 dni od dnia: 

a)  
(36)

 trwałego zaprzestania wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub 

przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw, 
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b)  cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie 

wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, jeżeli przed wygaśnięciem 

podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, 

c)  cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i 

obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia, 

d)  ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, należy dołączyć dokumenty lub inne dowody 

potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru. 

3a. 
(37)

 Producent i handlowiec, którzy zostali wykreśleni z rejestru na ich wniosek złożony na 

podstawie ust. 2 pkt 2, a następnie ponownie podjęli działalność w zakresie produkcji lub 

przywozu paliw w okresie 12 miesięcy od dnia wykreślenia wpisu z rejestru, tworzą 

zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, jak producenci i handlowcy, którzy nie 

zaprzestali wykonywania działalności i nie zostali wykreśleni z rejestru na podstawie ust. 

2 pkt 2, a okres od wykreślenia z rejestru do ponownego podjęcia działalności wlicza się 

do okresu wykonywania działalności. 

3b. 
(38)

 Producent i handlowiec, o których mowa w ust. 3a, obowiązani do tworzenia i 

utrzymywania zapasów obowiązkowych w wymaganej wielkości od 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ponowne podjęcie działalności . 

4. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu przez Prezesa Agencji w przypadku: 

1)   prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a; 

2)   
(39)

 stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności w zakresie, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, co najmniej przez okres 24 miesięcy, potwierdzonego 

odpowiednimi dokumentami; 

3)   cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

lub obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia. 

5. Prezes Agencji może wykreślić z urzędu dane wpisane do rejestru niezgodne z 

rzeczywistym stanem rzeczy. 

6. Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji. 

[7. O odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru Prezes Agencji informuje 

naczelnika urzędu celnego właściwego dla producenta albo handlowca oraz Prezesa URE 

w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 6 lub art. 14 ust. 4.] 
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<7. O odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru Prezes Agencji informuje 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla producenta albo handlowca oraz 

Prezesa URE w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 6 lub 

art. 14 ust. 4.> 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1258)  

Art. 5. 

Przepisów ustawy nie stosuje się także do: 

1)   (uchylony); 

2)   odbiorczych części urządzeń radiowych oraz urządzeń radiowych nadawczych i 

nadawczo-odbiorczych; 

3)   urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej, nieudostępnionych na rynku, w tym także zestawów części do montażu 

urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów na własne potrzeby w 

celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej; 

4)   urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu art. 2 pkt 46 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) przeznaczonych do 

używania wyłącznie przez: 

a)  komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej 

lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub 

podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - na własne potrzeby, 

b)  organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych - w sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na 

potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji 

rządowej, 

c)  jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych 

organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - w czasie pobytu, 

d)  jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na własne potrzeby, 
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e)  jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - na 

własne potrzeby, 

f)  przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz 

przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i 

immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swoje 

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie związanym z 

działalnością dyplomatyczną tych podmiotów, 

g)  jednostki organizacyjne Służby Więziennej - na własne potrzeby, 

[h)  komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które 

wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub 

podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - na własne potrzeby;] 

<h) organy Krajowej Administracji Skarbowej – na własne potrzeby;> 

5)   wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 

aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. 

poz. 542); 

6)   pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz części pojazdów, z wyłączeniem pojazdów 

wolnobieżnych; 

7)   wyrobów lotniczych, części i akcesoriów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad 

w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 

1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.); 

8)   specjalnie skonstruowanych zestawów do przeprowadzania badań, przeznaczonych 

wyłącznie do użytku w tym celu w instytutach badawczych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

640, z późn. zm.)  

Art. 14. 
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 [1. 
(9)

 Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami 

zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami 

pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w 

rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji 

państwowej, w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz 

naczelnikami urzędów skarbowych, a także z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami samorządu terytorialnego.] 

<1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami 

zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami 

pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w 

rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami 

administracji państwowej, w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad 

warunkami pracy oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także z 

Policją, Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami 

samorządu terytorialnego.> 

2. Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych 

zgromadzonych: 

1)   w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników; 

1a)  
(10)

 w rejestrze podatników VAT; 

2)   w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

3)   przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika 

składek, o których mowa odpowiednio w art. 40 i 45 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121), w zakresie podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, a także danych o wypadkach przy pracy uzyskanych na 

podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. 

zm.); 

4)   w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (RCI PESEL); 

5)   w rejestrze bezrobotnych; 

6)   w Krajowym Rejestrze Sądowym; 
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7)   w Krajowym Rejestrze Karnym. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić 

szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, 

a także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania 

społecznej inspekcji pracy. 

[4. 
(11)

 Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - występować 

do organów administracji publicznej, w tym naczelników urzędów skarbowych i 

dyrektorów izb skarbowych, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych 

właściwych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia 

porad, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 14a.] 

<4. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – 

występować do organów administracji publicznej, w tym naczelników urzędów 

skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej, a także Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz innych właściwych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji 

niezbędnych do udzielenia porad, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 14a.> 

5. 
(12)

 Podmioty, o których mowa w ust. 4, mają obowiązek udzielenia informacji, o których 

mowa w tym przepisie, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku 

Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że udzielenie informacji przez te podmioty wymaga 

uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub kontroli. O przyczynach 

opóźnienia podmiot informuje niezwłocznie Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Art. 37. 

 1. W razie stwierdzenia w toku kontroli wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 

zakresie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, inspektor pracy prowadzi postępowanie 

mandatowe lub występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za 

stwierdzone nieprawidłowości. 

2. Inspektor pracy niezwłocznie powiadamia o naruszeniu przepisów prawa właściwe organy, 

a w szczególności: 

1)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych - o naruszeniu przepisów w zakresie ubezpieczeń 

społecznych; 

[2)   urząd kontroli skarbowej - o naruszeniu przepisów prawa podatkowego;] 
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<2) naczelnika urzędu celno-skarbowego – o naruszeniu przepisów prawa 

podatkowego;> 

3)   Policję lub Straż Graniczną - o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach; 

4)   starostę - o stwierdzonych przypadkach naruszenia przez bezrobotnego lub przez podmiot 

kontrolowany przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Na wniosek starosty inspektor pracy powiadamia go o wynikach kontroli podmiotu 

kontrolowanego. 

3. Okręgowy inspektor pracy niezwłocznie powiadamia: 

1)   marszałka województwa o: 

a)  stwierdzonych przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia 

określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

b)  wynikach kontroli podmiotu kontrolowanego - na wniosek marszałka województwa; 

2)   wojewodę - o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy związanych z zatrudnianiem cudzoziemców lub powierzaniem 

im innej pracy zarobkowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1048)  

Art. 3. 

 1. Organem odpowiedzialnym za wykonanie rozporządzenia nr 1013/2006, w rozumieniu art. 

53 tego rozporządzenia, jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który jest w 

szczególności organem właściwym w sprawach: 

1)   przywozu odpadów na teren kraju; 

2)   wywozu odpadów poza teren kraju; 

3)   tranzytu odpadów przez teren kraju. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska pełni również funkcję korespondenta w rozumieniu 

art. 54 rozporządzenia nr 1013/2006. 

[3. Zadania oraz właściwość Służby Celnej, organów Straży Granicznej i Inspekcji 

Transportu Drogowego oraz wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie 

nadzoru nad międzynarodowym obrotem odpadami, w szczególności dotyczące 
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egzekwowania przepisów, o których mowa w art. 50 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 

1013/2006, określają przepisy odrębne.] 

<3. Zadania oraz właściwość Krajowej Administracji Skarbowej, organów Straży 

Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewódzkich inspektorów 

ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad międzynarodowym obrotem odpadami, 

w szczególności dotyczące egzekwowania przepisów, o których mowa w art. 50 ust. 3 

i 4 rozporządzenia nr 1013/2006, określają przepisy odrębne.. 

4. Organy wymienione w ust. 1 i 3 współdziałają w zakresie międzynarodowego 

przemieszczania odpadów oraz zapobiegają nielegalnemu międzynarodowemu 

przemieszczaniu odpadów, w szczególności przez wymianę informacji i doświadczeń, w 

tym w zakresie klasyfikacji towarów jako spełniających przesłanki do uznania ich za 

odpady. 

Rozdział 7 

[Właściwe przejścia graniczne i urzędy celne] 

<Właściwe przejścia graniczne> 

 

Art. 30. 

 [1. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, z wyłączeniem przemieszczania odpadów 

wewnątrz Unii Europejskiej, jest realizowane przez wyznaczone przejścia graniczne i w 

wyznaczonych urzędach celnych.] 

<1. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, z wyłączeniem przemieszczania 

odpadów wewnątrz Unii Europejskiej, jest realizowane przez wyznaczone przejścia 

graniczne.> 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w 

drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, którymi realizowane jest 

międzynarodowe przemieszczanie odpadów, kierując się koniecznością zapewnienia 

skutecznej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1013/2006, w 

szczególności w zakresie kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną 

zawartością ładunku przywożonego z zagranicy, wywożonego za granicę lub 

przewożonego tranzytem. 

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

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz właściwych w sprawach 
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międzynarodowego przemieszczania odpadów urzędów celnych, kierując się 

koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia 

nr 1013/2006, w szczególności w zakresie kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju 

odpadów z faktyczną zawartością ładunku przywożonego z zagranicy, wywożonego za 

granicę lub przewożonego tranzytem.] 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1203 oraz z 2015 r. poz. 1607)  

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   bezpośrednim dostępie - rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych 

wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sposób 

bezpośredni przez organ wskazany w ustawie; 

2)   Centralnym Wizowym Systemie Informacyjnym - rozumie się przez to system centralny, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w 

sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 

15.06.2004, str. 5-7); 

3)   centralnym organie technicznym KSI - rozumie się przez to Komendanta Głównego 

Policji; 

4)   danych - rozumie się przez to dane SIS lub dane VIS; 

5)   danych SIS - rozumie się przez to dane określone w art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) 

nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej 

generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4) oraz dane określone w art. 20 

ust. 1-3 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, 

funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS 

II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.08.2007, str. 63); 

6)   danych VIS - rozumie się przez to dane określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego 

Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami 

członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. 

Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60-81); 
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7)   informacjach uzupełniających - rozumie się przez to wszelkie informacje, wymieniane za 

pośrednictwem biur SIRENE między krajowymi a zagranicznymi organami 

uprawnionymi do wykorzystywania danych SIS, niezbędne przy dokonywaniu wpisów do 

Systemu Informacyjnego Schengen lub w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich 

działań, w przypadkach gdy w wyniku przeglądania danych SIS odnaleziono osoby lub 

przedmioty, których dotyczą wpisy; 

8)   interfejsie krajowym - rozumie się przez to interfejs krajowy, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 

Wizowego Systemu Informacyjnego; 

9)   (uchylony); 

10)  kopii krajowej - rozumie się przez to pełną kopię bazy danych SIS, o której mowa w art. 

4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 

2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 

11)  Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) - rozumie się przez to zespół 

współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi 

programowych (oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz 

infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiające organom administracji publicznej i 

organom wymiaru sprawiedliwości wykorzystywanie danych gromadzonych w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz w Wizowym Systemie Informacyjnym; 

12)  (uchylony); 

13)  Państwie Członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nienależące do Unii Europejskiej lub 

państwo niebędące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego 

obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych 

przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z wyjątkiem 

państwa, wobec którego Rada podjęta decyzję o niestosowaniu przepisów dorobku 

Schengen; 

[14)  pośrednim dostępie - rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do danych 

wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w 
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sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego organu technicznego 

KSI albo organu wskazanego w art. 3a, art. 4a oraz art. 7 ust. 2;] 

<14) pośrednim dostępie – rozumie się przez to dokonywanie wpisów oraz wgląd do 

danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), 

realizowany w sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego 

organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 7 ust. 2;> 

14a)  systemie centralnym SIS II - rozumie się przez to system centralny składający się z 

funkcji wsparcia technicznego zawierającej bazę danych oraz z jednolitego interfejsu 

krajowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, 

funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS 

II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. a decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w 

sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen 

drugiej generacji (SIS II); 

15)  Systemie Informacyjnym Schengen - rozumie się przez to system informacyjny, o 

którym mowa w art. 1 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania 

Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 1 i 4 decyzji 

Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania 

i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 

15a)  systemie krajowym N.SIS II - rozumie się przez to polski system krajowy zawierający 

kopię krajową, który łączy się z systemem centralnym SIS II, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 

2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 

16)  Wizowym Systemie Informacyjnym - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 

1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 

Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS); 

17)  wpisie - rozumie się przez to czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu do 

Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego, zmianie lub 

usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego 
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danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby lub przedmiotu oraz 

podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub 

przedmiotu; 

18)  wykorzystywaniu danych - rozumie się przez to przetwarzanie danych będących danymi 

osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), jak również jakiekolwiek operacje wykonywane 

na danych niebędących danymi osobowymi, takie jak zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. 

 

Art. 3. 

1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w 

celu dokonywania wpisów danych SIS dotyczących: 

1)   osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich przez państwo 

obce na podstawie wniosku o wydanie przysługuje sądowi lub prokuraturze; 

2)   osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej 

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje sądowi lub prokuraturze; 

3)   świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z 

postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych 

wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub 

postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych 

do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem 

karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są 

poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie 

karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia 

się w celu odbycia kary pozbawienia wolności - dla ustalenia miejsca ich pobytu 

przysługuje sądowi lub prokuraturze; 

4)   cudzoziemca, o którym mowa w art. 443 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), przysługuje Szefowi 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

5)   osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania 

stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do właściwej placówki 

opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Policji; 
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6)   osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm
3
, statków 

wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu: 

[a)  przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie przestępstw 

oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, 

organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Żandarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

b)  przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie 

zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, organom kontroli 

skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii 

Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu lub Służbie Celnej,] 

<a) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie przestępstw 

oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, 

Służbie Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, 

b) przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie 

zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, Służbie Celno-

Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii 

Wojskowej lub Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,> 

c)  przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest zapobieganie poważnym 

zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, przysługuje Straży 

Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu 

Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu 

Wojskowego, 

d)  przeprowadzania kontroli, której celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom 

wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, przysługuje Straży Granicznej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu 

Wojskowego; 

[7)   
(1)

 przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako 

dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym przysługuje 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
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Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, 

wojewodom, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organom kontroli skarbowej, 

dyrektorowi urzędu morskiego, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym 

wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 3a.] 

<7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania 

jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym 

przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi 

właściwemu do spraw zagranicznych, Policji, Straży Granicznej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, wojewodom, Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców, dyrektorowi urzędu morskiego, sądowi lub prokuraturze.> 

2. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego 

(KSI), spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu, organy 

wymienione w ust. 1 mogą dokonywać wpisów danych SIS za pośrednictwem centralnego 

organu technicznego KSI. 

3. Organy wymienione w ust. 1, dokonując wpisów danych SIS, są obowiązane do 

zapewnienia ich zgodności z prawem, dokładności i aktualności. 

 

[Art. 3a. 

Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu 

dokonywania wpisów danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7, za pośrednictwem 

punktów dostępu, którymi są urzędy skarbowe, wyznaczone dla danego województwa, w 

drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

Art. 4. 

1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w 

celu wglądu do danych SIS dotyczących: 

[1)   osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek 

Państwa Członkowskiego lub państwa obcego przysługuje Straży Granicznej, Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze lub 

urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 4a; 
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2)   osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej 

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje Straży Granicznej, Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze lub 

urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 4a; 

3)   świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z 

postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych 

wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub 

postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych 

do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem 

karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są 

poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie 

karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia się 

w celu odbycia kary pozbawienia wolności - dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje 

Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii 

Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli 

skarbowej, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie 

przewidzianym w art. 4a; 

4)   cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen dla 

celów odmowy wjazdu, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, 

Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców, wojewodzie, organom kontroli skarbowej, konsulowi, sądowi lub 

prokuraturze; 

5)   osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania 

stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny być oddane do właściwej placówki 

opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie 

Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze; 

6)   osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm
3
, statków 

wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu przeprowadzania 

niejawnego nadzorowania lub kontroli przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub 

prokuraturze;] 

<1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek 

Państwa Członkowskiego lub państwa obcego przysługuje Straży Granicznej, Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu 

Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze; 

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby 

ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje Straży 

Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii 

Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, 

sądowi lub prokuraturze;  

3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z 

postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych 

wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem 

karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub 

oskarżonych wezwanych do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem 

karnym lub postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia 

odpowiedzialności za czyny, za które są poszukiwani, lub skazanych, wobec których 

powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo 

skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary 

pozbawienia wolności – dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje Straży 

Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii 

Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, 

sądowi lub prokuraturze;  

4) cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen 

dla celów odmowy wjazdu, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych, Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

wojewodzie, konsulowi, sądowi lub prokuraturze; 
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5) osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu 

zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny być oddane do właściwej 

placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze; 

6) osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, 

statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu 

przeprowadzania niejawnego nadzorowania lub kontroli przysługuje Straży 

Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 

Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, 

sądowi lub prokuraturze;> 

7)   przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako 

dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do 

jednej z poniższych kategorii: 

a)  pojazdy silnikowe o pojemności silnika przekraczającej 50 cm
3
, statki wodne i statki 

powietrzne, 

b)  przyczepy i naczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepy turystyczne, 

urządzenia przemysłowe, silniki przyczepne i kontenery, 

c)  broń palna, 

d)  blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone lub 

utracone, 

e)  wydane dokumenty tożsamości, takie jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa jazdy, 

dokumenty pobytowe i dokumenty podróży, które zostały skradzione, przywłaszczone, 

utracone lub unieważnione, 

f)  dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione, 

przywłaszczone, utracone lub unieważnione, 

g)  banknoty (o spisanych numerach), 

h)  papiery wartościowe i środki płatnicze, takie jak: czeki, karty kredytowe, obligacje, akcje i 

dokumenty potwierdzające udział, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub 

unieważnione 

[- przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom 
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kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie 

przewidzianym w art. 4a;] 

<– przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-

Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;> 

8)   przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako 

dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do 

jednej z kategorii, o których mowa w pkt 7 lit. d oraz e, przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

wojewodzie, konsulowi lub dyrektorowi urzędu morskiego; 

9)   przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako 

dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do 

jednej z kategorii, o których mowa w pkt 7 lit. a, b oraz f, przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, Biuru Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, organom jednostek 

wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojewodzie mazowieckiemu. 

2. Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w 

celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. 

a, b oraz f, przysługuje organom samorządowym właściwym w sprawach rejestracji 

pojazdów. 

3. Uprawnienie do wglądu do danych SIS przysługuje organom określonym w ust. 1 pkt 9 i 

ust. 2 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji pojazdów 

określonego w art. 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji 

pojazdy nie zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone w inny sposób. 

4. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do 

danych SIS osoby lub przedmiotu, których dotyczy wpis, są obowiązane do podjęcia 

wnioskowanych we wpisie działań, o ile realizowane przez dany organ zadania 

umożliwiają im takie działania, albo do bezzwłocznego przekazania osoby lub przedmiotu 

Policji. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych 

SIS, a także związane z tym obowiązki Policji, uwzględniając sprawną i skuteczną 
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realizację wnioskowanych we wpisie działań wobec odnalezionych osób lub 

przedmiotów. 

[Art. 4a. 

 Urzędy skarbowe realizują dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu 

wglądu do danych SIS, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 i 7, za pośrednictwem punktów 

dostępu, którymi są urzędy skarbowe, wyznaczone dla danego województwa, w drodze 

zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

Art. 6. 

Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy 

System Informatyczny (KSI) umożliwiający wgląd do danych VIS w celu: 

1)   rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji dotyczących tych 

wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu, cofnięciu wizy, 

przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

2)   przeprowadzania konsultacji między centralnymi organami wizowymi w sprawie 

wniosków wizowych zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy 

(kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1) przysługuje Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców; 

3)   sporządzania sprawozdań i statystyk, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, 

wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych lub Szefowi Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców; 

[4)   sprawdzania na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy, autentyczności 

wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich zgodnie z art. 

5 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 13.04.2006, str. 1), 

przysługuje Straży Granicznej i Służbie Celnej; 

5)   sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza wizy, 

autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Państw 

Członkowskich, przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi 

powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub 
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komendantowi placówki Straży Granicznej, Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

6)   zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki wjazdu lub 

pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje Straży Granicznej, Policji, 

Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;] 

<4) sprawdzania na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy, autentyczności 

wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich zgodnie 

z art. 5 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 13.04.2006, 

str. 1), przysługuje Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej; 

5) sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza wizy, 

autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium 

Państw Członkowskich, przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, 

komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży 

Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej, Służbie Celno-

Skarbowej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

6) zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki wjazdu lub 

pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje Straży Granicznej, 

Policji, Służbie Celno-Skarbowej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców;> 

7)   
(2)

 określania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z art. 12 i art. 34 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub 

bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013) przysługuje 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

8)   
(3)

 rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przysługuje Szefowi 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców; 

9)   realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 767/2008 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu 
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Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na 

temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), przysługuje konsulowi 

lub wojewodzie. 

 

Art. 7. 

1. [Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w 

celu wglądu do danych VIS przysługuje sądowi, prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, 

Służbie Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu 

Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej, Biuru Ochrony Rządu, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służbie Wywiadu Wojskowego, 

jeżeli:] 

 <Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego 

(KSI) w celu wglądu do danych VIS przysługuje sądowi, prokuraturze, Policji, 

Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru 

Ochrony Rządu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub 

Służbie Wywiadu Wojskowego, jeżeli:> 

1)   dostęp jest konieczny w celu zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw 

wymienionych w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.); 

2)   jest to niezbędne w związku z określoną sprawą; 

3)   istnieją uzasadnione powody do uznania, że wgląd do danych VIS ma istotne znaczenie 

dla zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw, o których mowa w pkt 1. 

2. Pośredni dostęp, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany poprzez centralne punkty 

dostępu, którymi są odpowiednio dla: 

1)   sądu, prokuratury, Policji - Komendant Główny Policji; 

2)   Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej; 

[3)   Służby Celnej - Szef Służby Celnej;] 

<3) Służby Celno-Skarbowej – Szef Krajowej Administracji Skarbowej;> 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

5)   Agencji Wywiadu - Szef Agencji Wywiadu; 

6)   Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 
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[7)   organów kontroli skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;] 

8)   Biura Ochrony Rządu - Szef Biura Ochrony Rządu; 

9)   Służby Kontrwywiadu Wojskowego - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

10)  Służby Wywiadu Wojskowego - Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

11)  Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 49)  

Art. 2. 

 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   następujących rodzajów statków morskich o polskiej przynależności uprawiających 

żeglugę międzynarodową: 

a)  statków pasażerskich, włączając pasażerskie jednostki szybkie, 

b)  statków towarowych, włączając jednostki szybkie, o pojemności brutto 500 i powyżej, 

c)  ruchomych platform wiertniczych; 

2)   następujących rodzajów statków morskich o obcej przynależności uprawiających żeglugę 

międzynarodową, znajdujących się na polskim morzu terytorialnym lub morskich wodach 

wewnętrznych: 

a)  statków pasażerskich, włączając pasażerskie jednostki szybkie, 

b)  statków towarowych, włączając jednostki szybkie, o pojemności brutto 500 i powyżej, 

c)  ruchomych platform wiertniczych; 

3)   morskich statków pasażerskich o polskiej i obcej przynależności uprawiających żeglugę 

krajową, w trakcie której znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, a 

prawdopodobieństwo napotkania fal o znaczącej wysokości przekraczającej 2,5 m jest 

większe niż 10%, zwanych dalej "statkami pasażerskimi klasy A"; 

4)   morskich statków pasażerskich, innych niż statki pasażerskie klasy A, uprawiających 

żeglugę krajową, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6; 

5)   obiektów portowych obsługujących statki, o których mowa w pkt 1-3; 

6)   innych obiektów portowych obsługujących statki, o których mowa w pkt 4; 

7)   portów morskich, na terenie których znajdują się obiekty portowe, o których mowa w pkt 

5 i 6. 
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2. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

[1)   jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji oraz Służby 

Celnej;] 

<1) jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji oraz 

Krajowej Administracji Skarbowej;> 

2)   innych statków pełniących specjalną służbę państwową;  

3)   portów wojennych, instalacji wojskowych w portach morskich oraz rejonów portów 

morskich wraz z infrastrukturą portową będących w użytkowaniu Straży Granicznej, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5-7. 

2a. Przepisy ustawy w zakresie wymagań odnoszących się do obiektu portowego stosuje się 

do stałych platform wiertniczych, rozumianych jako jednostki górnicze przeznaczone do 

wydobycia i przetwarzania węglowodorów, osadzone na dnie morskim na stałe, 

stanowiące morską budowlę hydrotechniczną, znajdujących się w polskich obszarach 

morskich. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ogłasza, w drodze obwieszczenia, listę 

portów morskich podlegających przepisom ustawy, w których znajduje się jeden lub 

więcej obiektów portowych objętych postanowieniami Kodeksu ISPS, rozporządzenia 

(WE) nr 725/2004 lub ustawy, z uwzględnieniem obszarów portowych mających 

znaczenie z punktu widzenia ochrony. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej listę 

portów morskich podlegających przepisom ustawy oraz informuje ją o zmianach w tej 

liście. 

5. Dyrektor Urzędu Morskiego ogłasza, w drodze obwieszczenia, listę obiektów portowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5, znajdujących się w jego terytorialnym zakresie działania. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może określić, w drodze rozporządzenia, 

wykaz: 

1)   rodzajów statków, innych niż statki pasażerskie klasy A, uprawiających żeglugę krajową, 

do których stosuje się przepisy ustawy, 

2)   obiektów portowych obsługujących te statki 

- mając na uwadze art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 725/2004 oraz konieczność  

 

Art. 4. 

Podmiotami obowiązanymi do działań w zakresie ochrony żeglugi i portów są: 
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1)   minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w zakresie: 

a)  ustalania odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z 

uwzględnieniem rejonów ich pływania, 

b)  wprowadzania poziomu ochrony 3 dla portów i obiektów portowych, 

c)  zatwierdzania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oceny 

stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów, 

d)  zatwierdzania oceny stanu ochrony obiektu portowego oraz poprawek do tej oceny, o 

których mowa w art. 20 ust. 4a pkt 1, 

e)  zatwierdzania planu ochrony obiektu portowego oraz poprawek do tego planu w 

przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1, 

f)  wydawania potwierdzenia zgodności obiektu portowego w przypadku, o którym mowa w 

art. 21 ust. 7 pkt 1, 

g)  realizacji zadań centralnego punktu kontaktowego; 

2)   minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie: 

a)  zatwierdzania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej 

oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów, 

b)  wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na: 

–  uzgadnianiu planu ochrony portu w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 8, 

–  uzgadnianiu oceny stanu ochrony i planu ochrony obiektu portowego w przypadkach, o 

których mowa w art. 20 ust. 6 i art. 21 ust. 6, 

c)  występowania z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań, o których 

mowa w art. 27 ust. 1; 

3)   Minister Obrony Narodowej w zakresie: 

a)  podejmowania decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

b)  wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na 

uzgadnianiu planów ochrony portu w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 7; 

4)   minister właściwy do spraw finansów publicznych w zakresie wykonywania przez 

podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na współdziałaniu z jednostką 

ochrony portu w zakresie kontroli ładunku, o której mowa w art. 39; 

5)   minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie kontaktowania się z właściwymi 

organami państw oraz utrzymywania kontaktu z ich przedstawicielami dyplomatycznymi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach zagrożenia ochrony statków; 
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6)   Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie oceny stopnia zagrożenia 

radiacyjnego; 

7)   właściwy wojewoda w zakresie: 

a)  uzgadniania oceny stanu ochrony i planu ochrony portu w przypadkach, o których mowa 

w art. 18 ust. 6, 

b)  uzgadniania oceny stanu ochrony i planu ochrony obiektu portowego w przypadkach, o 

których mowa w art. 20 ust. 5 i art. 21 ust. 5, 

c)  zapewnienia współdziałania i pomocy ze strony innych instytucji i organów administracji, 

a także organizacji pomocy medycznej oraz ewakuacji, w przypadku wprowadzenia 

poziomu ochrony 3; 

8)   dyrektor właściwego urzędu morskiego w zakresie: 

a)  wprowadzania poziomu ochrony 2 dla portu lub obiektu portowego, 

b)  występowania z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o 

wprowadzenie poziomu ochrony 3 dla portu lub obiektu portowego oraz o ustalenie 

odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z 

uwzględnieniem rejonów ich pływania, 

c)  realizacji zadań organu ochrony portu, 

d)  opracowania oceny stanu ochrony portu lub obiektu portowego oraz zatwierdzania 

poprawek do oceny stanu ochrony obiektu portowego w przypadku, o którym mowa w art. 

20 ust. 4a pkt 2, 

e)  zatwierdzania planu ochrony obiektu portowego oraz poprawek do tego planu w 

przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 2, 

f)  opracowania i sprawowania nadzoru nad wdrożeniem planu ochrony portu, 

[g)  współdziałania z PFSO, CSO, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną 

oraz Służbą Celną w celu realizacji, w sposób określony w ustawie, ochrony żeglugi i 

portów,] 

< g) współdziałania z PFSO, CSO, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą 

Pożarną oraz Służbą Celno-Skarbową w celu realizacji, w sposób określony w 

ustawie, ochrony żeglugi i portów,> 

h)  realizacji zadań regionalnego punktu kontaktowego; 

9)   Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne wchodzące w skład Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa - w zakresie realizacji zadań punktu odbioru alertu; 

10)  zarządzający portem w zakresie: 
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a)  realizacji ochrony na obszarze portu, w sposób określony w ustawie i w planie ochrony 

portu, 

b)  wdrożenia planu ochrony portu, 

c)  współdziałania z organem ochrony portu i z oficerem ochrony portu, 

[d)  współdziałania z PFSO, CSO, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną 

oraz Służbą Celną w celu realizacji, w sposób określony w ustawie, ochrony na obszarze 

portu oraz zapewnienia im warunków do wykonywania obowiązków służbowych;] 

< d) współdziałania z PFSO, CSO, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą 

Pożarną oraz Służbą Celno-Skarbową w celu realizacji, w sposób określony w 

ustawie, ochrony na obszarze portu oraz zapewnienia im warunków do 

wykonywania obowiązków służbowych;> 

11)  zarządzający obiektem portowym w zakresie: 

a)  opracowania i wdrożenia planu ochrony obiektu portowego, 

b)  wyznaczania PFSO i zapewnienia mu ścisłej współpracy z oficerem ochrony portu, 

c)  wydania PFSO dokumentu identyfikacyjnego, 

[d)  współdziałania z organami administracji morskiej, Strażą Graniczną, Policją, 

Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celną w celu realizacji ochrony na obszarze 

obiektu portowego, w sposób określony w ustawie i w planie ochrony obiektu portowego,] 

< d) współdziałania z organami administracji morskiej, Strażą Graniczną, Policją, 

Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celno-Skarbową w celu realizacji ochrony 

na obszarze obiektu portowego, w sposób określony w ustawie i w planie ochrony 

obiektu portowego,> 

e)  zapewnienia technicznych i finansowych środków do realizacji zadań związanych z 

ochroną obiektu portowego, z uwzględnieniem wniosków wynikających z oceny stanu 

ochrony obiektu portowego; 

12)  armator statku w zakresie: 

a)  opracowania oceny stanu ochrony statku, 

b)  opracowania oraz wdrożenia planu ochrony statku, 

c)  wyznaczania CSO i SSO, 

[d)  współdziałania z organami administracji morskiej, Strażą Graniczną, Policją, 

Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celną w celu realizacji ochrony na statku, w 

sposób określony w ustawie i w planie ochrony statku, oraz zapewnienie im warunków do 

wykonywania obowiązków służbowych,] 
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< d) współdziałania z organami administracji morskiej, Strażą Graniczną, Policją, 

Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celno-Skarbową w celu realizacji ochrony 

na statku, w sposób określony w ustawie i w planie ochrony statku, oraz zapewnienie 

im warunków do wykonywania obowiązków służbowych,> 

e)  zapewniania technicznych i finansowych środków do realizacji zadań związanych z 

ochroną statku, z uwzględnieniem wniosków wynikających z oceny stanu ochrony statku; 

13)  PFSO, CSO oraz SSO, w zakresie realizacji zadań określonych odpowiednio dla tych 

oficerów w Kodeksie ISPS. 

Art. 39. 

1. Ładunek statkowy oraz inne przedmioty, wyłączając bagaż, o którym mowa w art. 38 ust. 

1, przeznaczone do transportu na teren portu, obiektu portowego lub na statek poddaje się 

kontroli w celu ochrony statków, obiektów portowych i portów, w szczególności ustalenia 

zgodności z dokumentami przewozowymi lub wykrycia niezgodnych z tymi dokumentami 

przedmiotów lub substancji, o których mowa w art. 41 ust. 1. 

[2. Zadania związane z kontrolą, o której mowa w ust. 1, wykonuje zarządzający portem lub 

obiektem portowym zgodnie z planem ochrony portu lub obiektu portowego, we 

współdziałaniu odpowiednio ze Służbą Celną lub Strażą Graniczną, w zakresie 

określonym w tych planach.] 

<2. Zadania związane z kontrolą, o której mowa w ust. 1, wykonuje zarządzający 

portem lub obiektem portowym zgodnie z planem ochrony portu lub obiektu 

portowego, we współdziałaniu odpowiednio ze Służbą Celno-Skarbową lub Strażą 

Graniczną, w zakresie określonym w tych planach.> 

 

Art. 41. 

1. Zabrania się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieuprawnionego posiadania oraz transportu na 

teren portu, obiektu portowego lub na statek następujących przedmiotów lub substancji: 

1)   broni; 

2)   materiałów wybuchowych i pirotechnicznych; 

3)   środków drażniących lub ogłuszających; 

4)   substancji chemicznych palnych i żrących; 

5)   innych materiałów chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych. 

2. Przedmioty lub substancje zabronione, o których mowa w ust. 1, mogą być transportowane 

na teren portu lub obiektu portowego przez pracowników portu lub obiektu portowego, 
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zarządzającego portem lub obiektem portowym, przedstawicieli innych podmiotów 

wykonujących czynności służbowe lub prowadzących działalność na terenie portu lub 

obiektu portowego, o ile jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonowania tych 

podmiotów. Czynności te odbywają się zgodnie z postanowieniami planu ochrony portu 

lub obiektu portowego. 

[3. Przedmioty lub substancje, o których mowa w ust. 1, mogą być transportowane na statek 

przez uprawnionych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, straży pożarnej, Biura 

Ochrony Rządu oraz Służby Celnej, podczas wykonywania czynności służbowych.] 

<3. Przedmioty lub substancje, o których mowa w ust. 1, mogą być transportowane na 

statek przez uprawnionych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego i Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, 

straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas 

wykonywania czynności służbowych.> 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, listę przedmiotów lub 

substancji, o których mowa w ust. 1, oraz metody i środki ochrony przewozu broni, mając 

na uwadze przepisy o broni i amunicji oraz potrzebę zapewnienia ochrony żeglugi i 

portów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 i 1605)  

 

Art. 2. 

 1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 
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3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

<3a) Krajowej Informacji Skarbowej,> 

4)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią 

inaczej, 

4a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

5)   (uchylony), 

6)   Biurze Nasiennictwa Leśnego, 

7)   jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których 

dysponentami są organy administracji rządowej 

- zwanych dalej "urzędami". 

2. Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich 

zastępcy. 

3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na 

podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w 

której są zatrudnione. 

4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady organizacji i 

funkcjonowania tej służby określają przepisy o służbie zagranicznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1970)  

 

Art. 8. 

1. Umieszczenia oznaczenia handlowego produktu rybnego w wykazie oznaczeń dokonuje się 

na pisemny wniosek składany do ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

2. Wniosek o umieszczenie w wykazie oznaczeń zawiera: 

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   nazwę naukową produktu rybnego w języku łacińskim, proponowaną nazwę handlową w 

języku polskim oraz nazwę lokalną lub regionalną, jeżeli nazwy takie występują; 



- 687 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   uzasadnienie wniosku. 

[3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii jednostek naukowych działających w zakresie 

rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Szefa Służby Celnej i Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów.] 

<3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa zasięga w sprawie złożonego wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń opinii jednostek naukowych działających w 

zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, Głównego Inspektora 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.> 

4. Opinie, o których mowa w ust. 3, są wydawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia ministra właściwego do spraw rybołówstwa o ich wydanie. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zawierają: 

1)   stanowisko w sprawie akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej we wniosku o 

umieszczenie w wykazie oznaczeń nazwy handlowej produktu rybnego w języku polskim 

oraz nazwy lokalnej lub regionalnej, jeżeli została zaproponowana; 

2)   w przypadku braku akceptacji zaproponowanych nazw we wniosku o umieszczenie w 

wykazie oznaczeń - propozycje ich zmiany; 

3)   uzasadnienie wyrażonego stanowiska. 

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa umieszcza oznaczenie handlowe w wykazie 

oznaczeń, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 3, wiedzę i terminologię 

naukową oraz stosowane tradycyjnie nazewnictwo produktów rybnych oraz mając na celu 

ochronę pewności obrotu handlowego, zapewnienie właściwej informacji dla konsumenta 

i zapobieżenie nieuczciwej konkurencji. 

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o 

umieszczeniu oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń. 

8. Odmowa umieszczenia oznaczenia handlowego w wykazie oznaczeń następuje w drodze 

decyzji. 

 

 

 



BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 
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Część II 

 

U S T A W A    z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z 

późn. Zm.) 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, 

wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a)  wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do 

ustawy; 

1b)  wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 

00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z 

wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; 

2)   terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   terytorium państwa członkowskiego - terytorium państwa, do którego zgodnie z art. 52 

Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej mają zastosowanie te Traktaty, z wyłączeniem terytorium kraju, z tym że: 

a)  nie uznaje się za terytorium państwa członkowskiego: 

–  Wysp Kanaryjskich, z zastrzeżeniem ust. 2, 

–  
(2)

 francuskich terytoriów, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

–  Wysp Alandzkich, 

–  Wysp Normandzkich, 

–  terytoriów objętych zakresem art. 355 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

–  wyspy Helgoland, 

–  obszaru Buesingen, 

–  Ceuty, 

–  Melilli, 

–  Livigno, 

–  Campione d'Italia, 

–  włoskich wód jeziora Lugano, 

b)  przemieszczanie wyrobów akcyzowych: 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

–  mające początek w Księstwie Monako lub z przeznaczeniem dla Księstwa Monako uznaje 

się za przemieszczanie mające początek w Republice Francuskiej lub z przeznaczeniem 

dla Republiki Francuskiej, 

–  mające początek w Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) lub z przeznaczeniem dla 

Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) uznaje się za przemieszczanie mające początek 

w Republice Federalnej Niemiec lub z przeznaczeniem dla Republiki Federalnej Niemiec, 

–  mające początek na wyspie Man lub z przeznaczeniem dla wyspy Man uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej lub z przeznaczeniem dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, 

–  mające początek w San Marino lub z przeznaczeniem dla San Marino uznaje się za 

przemieszczanie mające początek w Republice Włoskiej lub z przeznaczeniem dla 

Republiki Włoskiej, 

–  mające początek w suwerennych strefach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia lub z przeznaczeniem dla suwerennych stref 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Akrotiri i Dhekelia 

uznaje się za przemieszczanie mające początek w Republice Cypryjskiej lub z 

przeznaczeniem dla Republiki Cypryjskiej; 

4)   terytorium Unii Europejskiej - terytorium kraju oraz terytoria państw członkowskich; 

5)   terytorium państwa trzeciego - terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej; 

6)   
(3)

 eksport - wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium 

kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, o którym mowa 

w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3-4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 

ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. 

zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2447", na podstawie informacji uzyskanych 

od właściwego organu celnego stosownie do art. 329 tego rozporządzenia; 

7)   
(4)

 import - przywóz: 

a)  samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, 

b)  wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: 

–  jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte 

procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru 
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celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte 

czasowym składowaniem, 

–  jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została zamknięta 

procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru 

celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą wyroby te były objęte, i 

powstał dług celny; 

8)   dostawa wewnątrzwspólnotowa - przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; 

9)   nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub 

samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; 

[10)  skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, 

magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego 

są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku 

składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w 

zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;] 

<10) skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: 

produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są 

wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na 

terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego;> 

11)  podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego; 

12)  procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, 

magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie 

której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje 

zobowiązanie podatkowe; 

13)  zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie 

wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów 

akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio "zezwoleniem 
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na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" albo "zezwoleniem 

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca"; 

14)  (uchylony); 

14a)  zarejestrowany wysyłający - podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie 

importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

15)  e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

15a)  dokument zastępujący e-AD - dokument, na podstawie którego przemieszcza się 

wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System 

jest niedostępny, zawierający takie same dane jak e-AD; 

16)  
(5)

 uproszczony dokument towarzyszący - dokument, na podstawie którego przemieszcza 

się, w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, 

wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami 

dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur 

całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego 

(Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.); 

17)  znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi 

oznaczania, obejmujące: 

a)  podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość 

podatkowych znaków akcyzy, 

b)  legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do 

sprzedaży; 

18)  
(6)

 faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług zawierającą 

dane nabywcy i jego adres oraz dane dotyczące ilości (liczby) i miary nabywanych 

wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych; 

18a)  
(7)

 dokument dostawy - dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium 

kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie 
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lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; 

19)  nabywca końcowy - podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na 

wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), z wyłączeniem: 

a)  spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197) nabywającej energię elektryczną z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

b)  towarowych domów maklerskich i domów maklerskich w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych nabywających energię elektryczną z tytułu 

pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub nabywających energię elektryczną na rachunek dającego zlecenie na 

rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94), 

c)  giełdowej izby rozrachunkowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub 

spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, nabywających energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

d)  spółki prowadzącej jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nabywającej energię 

elektryczną z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w celu rozliczenia i rozrachunku 

transakcji zawieranych na rynku regulowanym; 

19a)  finalny nabywca gazowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

gazowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym; 

20)  ubytki wyrobów akcyzowych - wszelkie straty: 
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a)  wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub 

wyrobów tytoniowych, 

b)  objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie: 

–  napojów alkoholowych, 

–  wyrobów energetycznych, z wyjątkiem wyrobów węglowych, przemieszczanych, a w 

przypadku podmiotu pośredniczącego, również magazynowanych, 

c)  wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w 

związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą, 

d)  
(8)

 wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji, 

e)  
(9)

 wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powstałe podczas: 

–  stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas 

produkcji, 

–  przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu 

dostawy; 

21)  sprzedaż - czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia 

posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot; 

22)  podmiot zużywający - podmiot: 

a)  mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na 

ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, 

b)  niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione 

od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, 

bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce 

pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub 

jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby; 

23)  podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a 

w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących 

również bezpośrednio z importu; 

23a)  pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub 

b)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 

c)  używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

niepodlegających opodatkowaniu akcyzą 

[- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności;] 

<– który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej 

działalności;> 

23b)  
(10)

 pośredniczący podmiot tytoniowy - podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub 

siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na 

terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 

zm.) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na 

terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, 

który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych; 

23c)  finalny nabywca węglowy - podmiot, który: 

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby 

węglowe, lub 

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe 

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym; 

23d)  pośredniczący podmiot gazowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na 

terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju: 

a)  dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub 

b)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub 
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c)  używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów 

objętych zerową stawką akcyzy, lub 

d)  będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji 

opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub 

e)  będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z 

tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na 

rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub 

f)  będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji 

opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub 

g)  będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu 

rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym 

[- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności;] 

<– który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej 

działalności;> 

24)  
(11)

 (uchylony); 

25)  miejsce importu - miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się importowane 

wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa 

celnego; 

26)  System - krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w 

szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-

AD, zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia, 

o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w 
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sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do 

skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze 

zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.); 

27)  raport odbioru - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że 

przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy zostało zakończone; 

28)  dokument zastępujący raport odbioru - dokument zawierający takie same dane jak raport 

odbioru, stanowiący dowód, że przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, stosowany, gdy System jest 

niedostępny; 

29)  raport wywozu - raport składany za pośrednictwem Systemu stanowiący dowód, że w 

przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone; 

30)  dokument zastępujący raport wywozu - dokument zawierający takie same dane jak raport 

wywozu, stanowiący dowód, że w przypadku eksportu przemieszczanie wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało zakończone, 

stosowany, gdy System jest niedostępny; 

[30a)  
(12)

 alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy - wydane 

przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe organy państwa 

członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez odbiorcę albo że zostały 

wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, zawierające w szczególności określenie 

rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, datę ich odbioru 

lub wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej, a także dane identyfikacyjne 

podmiotu, który wyroby te odebrał, albo oznaczenie urzędu celnego, który nadzorował ich 

wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej, wraz z danymi identyfikacyjnymi 

podmiotu, który dokonał ich eksportu;] 

<30a)  alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy – 

wydane przez właściwe organy podatkowe na terytorium kraju lub przez właściwe 

organy państwa członkowskiego potwierdzenie, że wysłane z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zostały odebrane przez 

odbiorcę albo że zostały wyprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej, 

zawierające w szczególności określenie rodzaju, ilości oraz kodów Nomenklatury 
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Scalonej (CN) tych wyrobów, datę ich odbioru lub wyprowadzenia poza terytorium 

Unii Europejskiej, a także dane identyfikacyjne podmiotu, który wyroby te odebrał, 

albo oznaczenie organu celnego, który nadzorował ich wyprowadzenie poza 

terytorium Unii Europejskiej, wraz z danymi identyfikacyjnymi podmiotu, który 

dokonał ich eksportu;> 

31)  podmiot wysyłający - podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego, którzy wysyłają wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy; 

32)  podmiot odbierający - podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego 

odbiorcę, nabywcę na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem 

upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia 

poboru akcyzy lub podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

do których są wysyłane wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy; 

33)  procesy mineralogiczne - procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem 

DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu 

Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej 

klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 

24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, 

str. 177, z późn. zm.). 

2. W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12), Królestwo Hiszpanii 

złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie na Wyspach 

Kanaryjskich, będą one uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 

3. 
(13)

 W przypadku gdy zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej 

dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.) Republika 

Francuska złoży oświadczenie, że dyrektywa ta będzie miała zastosowanie we francuskich 

terytoriach, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, terytoria te będą uznawane za terytorium państwa członkowskiego. 
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4. 
(14)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, datę, od której Wyspy Kanaryjskie oraz 

francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będą uznawane za terytorium państwa 

członkowskiego. 

Art. 8. 

1. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   produkcja wyrobów akcyzowych; 

2)   wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 

3)   import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych 

następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez 

zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; 

4)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia 

wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; 

5)   wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład 

podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

6)   wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych 

wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego 

niebędącego importerem tych wyrobów. 

2. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: 

1)   użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich 

użycie: 

a)  było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo 

zastosowania tej stawki akcyzy lub 

b)  nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo 

zastosowania tej stawki akcyzy; 

2)   dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do 

zastosowania zwolnienia od akcyzy; 
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3)   sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich 

sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej 

stawki akcyzy; 

[4)   nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.] 

<4) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.> 

3. Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub 

całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. 

Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako 

wyrób akcyzowy. 

4. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie: 

1)   wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 

89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów; 

2)   napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot 

zużywający. 

5. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż 

papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z 

odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym 

towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w 

postaci innych towarów lub usług, a w przypadku papierosów lub tytoniu do palenia 

oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli 

odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, 

stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy. 

6. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli 
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kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona 

lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

 

Art. 9a. 

1. W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; 

2)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę 

węglowego; 

3)   import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; 

4)   użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; 

5)   użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: 

a)  nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż 

zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również 

naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub 

dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę 

węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1, 

b)  uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, 

[c)  jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych 

finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 

kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w 

należnej wysokości;] 

<c)  jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych 

finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony 

w należnej wysokości;> 

6)   użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod 

groźbą kary; 

7)   powstanie ubytków wyrobów węglowych. 

2. Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich: 

1)   sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 121); 

2)   zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

3)   wydanie w zamian za wierzytelności; 
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4)   wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

5)   darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

6)   wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7)   przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8)   przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, 

akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących 

osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego 

pracowników oraz byłych pracowników; 

9)   użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje 

obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, 

jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że 

przepisy ustawy stanowią inaczej. 

4. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 

sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy 

węglowemu. 

5. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu 

sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia 

powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący 

podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży 

wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy. 

 

Art. 9c. 

1. W przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 

2)   sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; 

3)   import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; 

4)   użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; 

5)   użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: 

a)  uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, 

[b)  jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu 

nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 
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postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej 

wysokości,] 

<b) jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu 

nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej 

wysokości,> 

c)  nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż 

zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również 

naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport 

lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę 

gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4. 

2. Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o 

których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8. 

3. Jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli 

kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

4. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy 

sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy 

gazowemu. 

5. Sprzedawca wyrobów gazowych może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia 

przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę - 

może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy. 

 

[Art. 12. 

Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności lub 

stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, za datę jego powstania uznaje 

się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził 

dokonanie danej czynności lub istnienie danego stanu faktycznego.] 

<Art. 12. 

Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

czynności lub stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, za datę jego 
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powstania uznaje się dzień, w którym organ podatkowy stwierdził dokonanie danej 

czynności lub istnienie danego stanu faktycznego.> 

 

Art. 13. 

1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w 

tym podmiot: 

[1)   nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony;] 

<1) nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony;> 

2)   będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie 

została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2a)  
(35)

 będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym, grupą 

producentów lub rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od 

niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który 

dokonał sprzedaży suszu tytoniowego; 

3)   u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest 

właścicielem tych wyrobów akcyzowych; 

4)   będący przedstawicielem podatkowym; 

5)   będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych na rzecz innego podmiotu; 
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6)   będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu; 

7)   dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

8)   będący pośredniczącym podmiotem tytoniowym zużywającym susz tytoniowy; 

9)   będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz tytoniowy do 

innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych; 

10)  będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych; 

11)  będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 

5; 

12)  będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych; 

13)  będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 

5. 

1a. 
(36)

 Podatnikiem z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, 

niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która produkuje papierosy, oraz każda inna osoba, która 

uczestniczy w ich produkcji. 

1b. 
(37)

 Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 

ust. 1a, niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe. 

2. Podatnikiem jest również podmiot niebędący importerem, jeżeli ciąży na nim obowiązek 

uiszczenia cła. 

[3. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego 

ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od 

właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1.] 

<3. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu 

prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, 

który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu skarbowego zezwolenie, o którym 

mowa w art. 54 ust. 1.> 

4. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub 

zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5, 
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których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi 

wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania 

podatkowego pozostałych podatników. 

5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego: 

1)   energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, 

2)   wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego 

- od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot reprezentujący wyznaczony 

przez podmiot zagraniczny. 

5a. 
(38)

 W przypadku prowadzenia działalności w zakresie suszu tytoniowego przez 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, i powstania 

zobowiązania podatkowego w stosunku do suszu tytoniowego podatnikiem akcyzy jest 

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego. 

6. W przypadku: 

1)   niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

[2)   odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub] 

<2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub> 

3)   nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu kopii 

faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 

- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej od podmiotu 

zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności na terytorium kraju jest nabywca końcowy, który dokonał 

nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej. 

6a. W przypadku: 

1)   niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

[2)   odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub] 

<2) odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, lub> 

3)   nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi 

reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 
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- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych od podmiotu 

zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności na terytorium kraju jest finalny nabywca gazowy, który dokonał 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych. 

7. (uchylony). 

Art. 14. 

[1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i 

dyrektor izby celnej. 

1a. 
(39)

 Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby celnej.] 

<1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu 

skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji 

skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 1b. 

1a. Organem podatkowym właściwym w zakresie WIA jest dyrektor izby administracji 

skarbowej.> 

<1b. Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w 

zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie 

wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli 

celno-skarbowej.> 

[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.] 

<2. Zadania w zakresie akcyzy na terytorium kraju wykonują odpowiednio naczelnicy 

urzędów skarbowych, naczelnicy urzędów celno-skarbowych i dyrektorzy izb 

administracji skarbowych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

3. Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-

skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na 

miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających 

opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 3a–5b i 8–10.> 
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<3a. Właściwymi w zakresie akcyzy z tytułu importu są naczelnik urzędu celno-

skarbowego właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i 

zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu 

celnego i właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej oraz 

naczelnik urzędu skarbowego, właściwy na podstawie przepisów prawa celnego, do 

poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.> 

4. 
(40)

 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. 4a-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. 

[4a. 
(41)

 W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub 

stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości 

miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym 

miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 5-7 i 9, może być jeden z tych organów, wybrany przez 

podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do wybranego organu podatkowego oraz 

organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4.] 

<4a. W przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane 

lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze 

właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem 

podatkowym właściwym miejscowo, z zastrzeżeniem ust. 3a, 5–6 i 9, może być jeden 

z tych organów, wybrany przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do 

wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego właściwego dla 

podatnika zgodnie z ust. 4.> 

4b. 
(42)

 W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4a, przez podatnika po 

rozpoczęciu działalności, organ podatkowy wskazany w oświadczeniu jest organem 

właściwym miejscowo począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie. 

4c. 
(43)

 Jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania na obszarze 

właściwości miejscowej organu podatkowego wybranego przez podatnika zgodnie z ust. 

4a ostatniej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub wystąpienia na tym 
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obszarze ostatniego stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą, podatnik ten 

nie wykonywał na tym obszarze takich czynności lub nie występowały w przypadku tego 

podatnika na tym obszarze takie stany faktyczne, podatnik jest obowiązany, w terminie 14 

dni od dnia upływu tego okresu, złożyć oświadczenie o niewykonywaniu na tym obszarze 

takich czynności lub o niewystępowaniu na tym obszarze takich stanów faktycznych. 

Oświadczenie składa się do organu podatkowego wybranego zgodnie z ust. 4a oraz 

organu podatkowego właściwego dla podatnika zgodnie z ust. 4. 

4d. 
(44)

 W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4c, właściwość miejscową 

ustala się ponownie zgodnie z ust. 3, 4 albo 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

4e. 
(45)

 Organ podatkowy wybrany przez podatnika zgodnie z ust. 4a, do którego w okresie 

ostatnich 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia przez tego podatnika oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 4a, lub od dnia złożenia przez niego do tego organu po raz ostatni 

deklaracji podatkowej, informacji lub innego dokumentu, których obowiązek złożenia 

wynika z ustawy, nie zostały przez tego podatnika złożone deklaracje podatkowe, 

informacje lub inne dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy, ani 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 4c, wzywa tego podatnika do złożenia, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania: 

1)   informacji o wykonanych w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej tego organu 

podatkowego czynnościach podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o wystąpieniu w 

tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą 

albo 

2)   oświadczenia o niewykonywaniu w tym okresie na obszarze właściwości miejscowej tego 

organu podatkowego czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub o 

niewystępowaniu w tym okresie na tym obszarze stanów faktycznych podlegających 

opodatkowaniu akcyzą. 

4f. 
(46)

 W przypadku niezłożenia informacji albo oświadczenia, o których mowa w ust. 4e, 

albo złożenia przez podatnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4e pkt 2, właściwość 

miejscową ustala się zgodnie z ust. 3 albo 4 począwszy od pierwszego dnia drugiego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do złożenia tej informacji 

albo tego oświadczenia albo w którym złożono oświadczenie, o którym mowa w ust. 4e 

pkt 2. Właściwość ustalona zgodnie z ust. 3 albo 4 może zostać ponownie ustalona na 

podstawie ust. 4a. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio. 

5. W sytuacjach: 
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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,] 

<3) powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu 

podatkowego,> 

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. 
(47)

 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. 

5c. 
(48)

 Na wniosek podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia na skutek 

zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty paliwowej może odnotować inny 

niż określony w ust. 5b naczelnik urzędu celnego, pod warunkiem że posiada on 

informację, że zobowiązanie podatkowe lub opłata paliwowa zostały zapłacone, lub 

podatnik przedstawi mu dokumenty potwierdzające dokonanie tej zapłaty. 

6. 
(49)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 4-4f, na wniosek właściwego naczelnika urzędu 

celnego lub właściwego dyrektora izby celnej, określone we wniosku czynności: 

sprawdzające, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wykonuje 
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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.] 

<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 2015 r. poz. 

641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770, 1020 i 1250), 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 skarbowego, któremu podatnik składa deklarację 

podatkową. 

5c. Na wniosek podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia na skutek 

zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty paliwowej może odnotować 

inny niż określony w ust. 5b naczelnik urzędu skarbowego, pod warunkiem że 

posiada on informację, że zobowiązanie podatkowe lub opłata paliwowa zostały 

zapłacone, lub podatnik przedstawi mu dokumenty potwierdzające dokonanie tej 

zapłaty. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4–4f, na wniosek właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego lub właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, 

określone we wniosku czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej lub postępowania podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu 

skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub dyrektor izby administracji 

skarbowej, 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 
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gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu celnego 

i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób. 

9. 
(50)

 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. 
(51)

 Dyrektor właściwej izby celnej dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy na 

wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty zwrotu akcyzy. 

10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3-5 i 7-9, właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby 

Celnej w Warszawie.] 

<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 

skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, właściwi ze względu na adres 

zamieszkania tych osób. 

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 

skarbowego, 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 administracji skarbowej. 

9a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu 

akcyzy na wniosek organu podatkowego, który określił wysokość kwoty zwrotu 

akcyzy. 

10. Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w ust. 3–5, 8 i 9, właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.> 

11. 
(52)

 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, 
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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] 

<1) wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, 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) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, 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. 
(53)

 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.] 

<12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze 

rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych 

do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1a, oraz dyrektora izby administracji 

skarbowej właściwego do prowadzenia tych spraw jako organ odwoławczy, 

uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz zapewnienia 

jednolitości postępowania.> 

13. 
(54)

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

wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i 

opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 5c, uwzględniając konieczność zapewnienia 

właściwego stosowania zabezpieczenia akcyzowego. 

 

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 
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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.] 

<1. Organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy są naczelnik 

urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, wyznaczeni przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwani dalej odpowiednio 

„właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy” oraz 

„właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej 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:] 

 <Właściwy naczelnik urzędu skarbowego 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. 

[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.] 

<2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1, 

właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy i 

właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej w sprawach znaków akcyzy 

jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście w Warszawie i 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.> 

3. 
(56)

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

<1) wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, 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:] 

 <właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, 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. 16. 

[1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z 

wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.] 

<1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem 

wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej 

czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego.> 
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2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę 

podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania 

działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości 

zużywanego wyrobu akcyzowego. 

[3. 
(57)

 Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. 

Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON oraz określenie 

rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą. 

3a. 
(58)

 Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący 

podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie 

właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. 

Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub 

numer identyfikacyjny REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie 

zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

3b. 
(59)

 Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie 

powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący 

podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Potwierdzenie powinno zawierać 

dane, o których mowa w ust. 3a.] 

<3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego 

przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego 

podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów 

akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 
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zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer 

identyfikacyjny REGON oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie 

których prowadzi on działalność gospodarczą. 

3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący 

podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, zamiast złożenia zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym 

pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem rozpoczęcia tej 

działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo inny numer 

identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz 

określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

3b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza 

przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako 

pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Potwierdzenie 

powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a.> 

3c. 
(60)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ 

publikuje, bez zbędnej zwłoki, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualną listę 

pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych, 

obejmującą ich następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania, 

jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, lub 

adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON 

albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby 

podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

[4. 
(61)

 Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub 

pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana. 

4a. 
(62)

 Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane 

poinformować właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia 
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działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w 

terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności.] 

<4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze 

rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub 

pośredniczący podmiot gazowy ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić 

zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w 

którym nastąpiła zmiana. 

4a. Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy są obowiązane 

poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu 

prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący 

podmiot gazowy w terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia 

działalności.> 

5. 
(63)

 (uchylony). 

6. 
(64)

 (uchylony). 

7. 
(65)

 Przepisy ust. 1-4a nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z 

użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 

przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z 

generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do 

instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, 

lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych 

wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości. 

8. 
(66)

 (uchylony). 

Art. 17. 

1. Podmiotem reprezentującym, o którym mowa w art. 13 ust. 5, może być jedynie podmiot 

posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o których mowa w art. 48 

ust. 1 pkt 2-4, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16. Podmiot 

reprezentujący w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien wskazać ponadto reprezentowany 

przez niego podmiot zagraniczny. 
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[2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego 

podmiotu reprezentującego, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 

pkt 2-4.] 

<2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego podmiotu reprezentującego, który nie spełnia warunków, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–4.> 

3. Nabywca końcowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

3a. Finalny nabywca gazowy jest obowiązany przesyłać kopie faktur, o których mowa w art. 

24b ust. 1 pkt 1, podmiotowi reprezentującemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

[4. Właściwy naczelnik urzędu celnego wykreśla z rejestru podmiot reprezentujący w 

przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-4. 

Art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.] 

<4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru podmiot reprezentujący 

w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 

pkt 2–4. Przepis art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 18. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 

16 ust. 1. Rejestr zawiera dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym tych podmiotów. 

2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu właściwy naczelnik urzędu celnego jest 

obowiązany do wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy dany podmiot jest 

zarejestrowanym podmiotem. Zainteresowanym podmiotem może być zarówno sam 

podmiot zarejestrowany, jak i inny podmiot mający interes prawny w uzyskaniu informacji 

o zarejestrowaniu.] 

<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podmiotów, o których 

mowa w art. 16 ust. 1. Rejestr zawiera dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym 

tych podmiotów. 

2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest 

obowiązany do wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy dany podmiot jest 

zarejestrowanym podmiotem. Zainteresowanym podmiotem może być zarówno sam 

podmiot zarejestrowany, jak i inny podmiot mający interes prawny w uzyskaniu 

informacji o zarejestrowaniu.> 
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2a. 
(68)

 Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące zarejestrowanego 

podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów 

akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego 

zamieszkania lub siedziby oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie 

których prowadzi on działalność gospodarczą. 

3. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi ewidencję w formie 

elektronicznej, która zawiera:] 

 <Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi ewidencję w formie 

elektronicznej, która zawiera:> 

1)   dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych 

odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów pośredniczących, adresy ich 

siedzib lub zamieszkania oraz adresy ich poczty elektronicznej; 

2)   określenie rodzaju prowadzonej działalności przez podmioty, o których mowa w pkt 1, 

oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych objętych tą działalnością; 

3)   adresy, pod którymi zlokalizowane są składy podatkowe, miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych przez zarejestrowanych odbiorców oraz miejsca, w których jest wykonywana 

działalność podmiotów pośredniczących, oraz ich adresy poczty elektronicznej; 

4)   numery akcyzowe składów podatkowych, podmiotów prowadzących składy podatkowe, 

zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, a także numery podmiotów 

pośredniczących. 

4. Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są potwierdzane na wniosek 

zainteresowanych podmiotów albo udostępniane właściwym organom państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz są wykorzystywane przez System. 

 

Art. 19. 

[1. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, jest 

obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych 

czynności właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.] 

<1. Jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1, 

jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych 

czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.> 

2. W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego na podstawie 

odrębnych przepisów oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 
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zgłoszenie o zaprzestaniu działalności składa następca prawny podmiotu 

zarejestrowanego lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki, w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. 

[3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią podstawę do wykreślenia podmiotu z 

rejestru przez właściwego naczelnika urzędu celnego. 

4. W przypadku niezłożenia zgłoszeń zgodnie z ust. 1 i 2, właściwy naczelnik urzędu celnego, 

który dokonał rejestracji, z urzędu wykreśla z rejestru podmiot zarejestrowany. 

5. Właściwy naczelnik urzędu celnego powiadamia o wykreśleniu z rejestru: 

1)   podmiot zarejestrowany, chyba że w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże 

się, że podmiot nie istnieje; 

2)   Agencję Rezerw Materiałowych, w przypadku podmiotów zarejestrowanych, 

obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 

paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1190 oraz z 2013 r. poz. 984).] 

<3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią podstawę do wykreślenia 

podmiotu z rejestru przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

4. W przypadku niezłożenia zgłoszeń zgodnie z ust. 1 i 2, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, który dokonał rejestracji, z urzędu wykreśla z rejestru podmiot 

zarejestrowany. 

5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego powiadamia o wykreśleniu z rejestru: 

1) podmiot zarejestrowany, chyba że okaże się, że podmiot nie istnieje; 

2) Agencję Rezerw Materiałowych, w przypadku podmiotów zarejestrowanych, 

obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej 

lub paliw na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 oraz z 2016 r. poz. 266, 352, 1052 i 1165).> 

6. 
(69)

 (uchylony). 

Art. 20a. 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy wymaga 

wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. 
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[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych albo upoważniony przez niego organ 

publikuje bez zbędnej zwłoki aktualny rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych.] 

<2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo upoważniony przez niego organ 

publikuje bez zbędnej zwłoki aktualny rejestr pośredniczących podmiotów 

tytoniowych.> 

3. Rejestr pośredniczących podmiotów tytoniowych jest publikowany na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

[4. Wpis podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jego zmiana oraz 

wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na podstawie 

decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego.] 

<4. Wpis podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jego zmiana 

oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na 

podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.> 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, są natychmiast wykonalne. 

[6. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, właściwy naczelnik urzędu 

celnego niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

albo upoważnionemu przez niego organowi w celu dokonania odpowiednio wpisu 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub 

wykreślenia pośredniczącego podmiotu tytoniowego z tego rejestru.] 

<6. Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego niezwłocznie przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 

albo upoważnionemu przez niego organowi w celu dokonania odpowiednio wpisu 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego do rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych, zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub 

wykreślenia pośredniczącego podmiotu tytoniowego z tego rejestru.> 

7. Decyzję o: 

1)   dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - wydaje się na 

wniosek złożony według ustalonego wzoru; 

2)   zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - wydaje się na 

wniosek złożony według ustalonego wzoru albo z urzędu; 
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3)   wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych - wydaje się na wniosek albo z urzędu. 

8. Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych powinien zawierać dane 

dotyczące podmiotu i prowadzonej przez ten podmiot działalności, o których mowa w art. 

20d pkt 1, z wyłączeniem adresu zamieszkania, jeżeli nie jest on taki sam jak adres 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 

 

Art. 20c. 

1. Podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego może być wyłącznie podmiot 

posiadający siedzibę na terytorium kraju, spełniający warunki, o których mowa w art. 20e 

ust. 1 pkt 1 i 2, i który złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16. Podmiot 

reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien 

wskazać ponadto reprezentowanego przez niego przedsiębiorcę zagranicznego. 

[2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, który nie spełnia warunków, o 

których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego wykreśla z rejestru, o którym mowa w art. 18, podmiot 

reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w przypadku naruszenia któregokolwiek z 

warunków określonych w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.] 

<2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zgłoszenia 

rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, który nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z rejestru, o którym mowa w art. 

18, podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego w przypadku naruszenia 

któregokolwiek z warunków określonych w art. 20e ust. 1 pkt 1 i 2.> 

4. Działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego prowadzoną przez przedsiębiorcę 

zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, uznaje się na potrzeby akcyzy za 

działalność prowadzoną przez podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego. 

 

Art. 20f. 

1. Decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych zawiera 

dane dotyczące pośredniczącego podmiotu tytoniowego i prowadzonej przez ten podmiot 

działalności oraz formy i terminu obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w 
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przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - również dane dotyczące oddziałów tego 

przedsiębiorcy na terytorium kraju oraz osób uprawnionych do reprezentowania tych 

oddziałów lub podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego. 

2. [Pośredniczący podmiot tytoniowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu celnego o:] 

 <Pośredniczący podmiot tytoniowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o:> 

1)   planowanych zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu wpisu do tego 

rejestru, przed dokonaniem tych zmian; 

2)   innych niż planowane zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu wpisu do tego 

rejestru, niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, 

w którym zmiany te nastąpiły. 

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające dane 

w nim zawarte. 

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi jednocześnie wniosek o dokonanie 

zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. Do zmiany danych 

zawartych we wniosku o dokonanie zmiany wpisu do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

[5. Pośredniczący podmiot tytoniowy lub jego następca prawny są obowiązani do 

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności przez pośredniczący podmiot tytoniowy niezwłocznie po zaprzestaniu 

prowadzenia tej działalności, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym 

nastąpiło zaprzestanie prowadzenia tej działalności.] 

<5. Pośredniczący podmiot tytoniowy lub jego następca prawny są obowiązani do 

powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu 

prowadzenia działalności przez pośredniczący podmiot tytoniowy niezwłocznie po 

zaprzestaniu prowadzenia tej działalności, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia, w którym nastąpiło zaprzestanie prowadzenia tej działalności.> 

6. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 5, stanowi jednocześnie wniosek o wykreślenie 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych. 
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7. Zmiana polegająca na wstąpieniu, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, następcy prawnego lub podmiotu przekształconego w prawa lub 

obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego pośredniczącego podmiotu 

tytoniowego nie wymaga wykreślenia dotychczasowego pośredniczącego podmiotu 

tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych i wpisania do tego 

rejestru jego następcy prawnego lub podmiotu przekształconego. Zmiana ta wymaga 

dokonania zmiany wpisu do rejestru. 

 

Art. 20g. 

[Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych w przypadku:] 

<Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu 

do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w przypadku:> 

1)   podania we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych 

nieprawdziwych danych, w szczególności dotyczących prowadzenia przez podmiot 

wskazanej we wniosku działalności gospodarczej pod wskazanym w nim adresem; 

2)   niespełnienia przez podmiot warunków dokonania wpisu do rejestru pośredniczących 

podmiotów tytoniowych. 

Art. 20h. 

1. [Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje z urzędu decyzję o wykreśleniu 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych w przypadku:] 

 <Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje z urzędu decyzję o wykreśleniu 

pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów 

tytoniowych w przypadku:> 

1)   prowadzenia przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego działalności niezgodnie z przepisami prawa podatkowego 

lub decyzją o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, w 

szczególności przez: 

a)  sprzedaż suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami akcyzy innemu podmiotowi niż 

podmiot prowadzący skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji 

wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem sprzedaży 
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przez podmiot, który jednocześnie z tą sprzedażą dokonuje dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub eksportu suszu tytoniowego, 

b)  nieprowadzenie ewidencji suszu tytoniowego lub prowadzenie tej ewidencji w sposób 

nierzetelny, 

c)  nieodnotowywanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub 

mogącego powstać zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 65 ust. 7, albo 

odnotowywanie tego obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia z tego obciążenia w 

sposób nierzetelny, 

[d)  niedopełnienie obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu celnego o 

zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru,] 

< d) niedopełnienie obowiązku informowania właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru,> 

e)  prowadzenie działalności w zakresie suszu tytoniowego w innym miejscu niż wskazane w 

decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru; 

2)   naruszenia warunków, których spełnienie jest wymagane do dokonania wpisu do rejestru 

pośredniczących podmiotów tytoniowych, w szczególności gdy zabezpieczenie akcyzowe 

złożone przez pośredniczący podmiot tytoniowy lub podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego utraciło ważność lub nie zapewnia już pokrycia w terminie 

lub w należnej wysokości kwoty powstałych lub mogących powstać zobowiązań 

podatkowych; 

3)   wykreślenia podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego z rejestru, o którym 

mowa w art. 18. 

2. Ponowne wpisanie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych podmiotu, wobec 

którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, jest możliwe po upływie 3 lat od 

dnia doręczenia tej decyzji. 

Art. 21. 

1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 

[1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru, 

2)   obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej] 

<1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego > 
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- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. 

2. W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, podatnik jest 

obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 

[1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe, według 

ustalonego wzoru, 

2)   obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej] 

<1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe, według 

ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego > 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy 

skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania: 

1)   w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej, 

obliczenia i zapłaty akcyzy, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3; 

2)   w zakresie, w jakim podatnik jest obowiązany do złożenia deklaracji podatkowej, 

obliczenia i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej, o których mowa w art. 24 ust. 1; 

3)   do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych 

objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem 

zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień 

ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 30 ust. 3; 

4)   do importu wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 27-29. 

4. 
(71)

 (uchylony). 

[5. Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji podatkowej 

lub z deklaracji uproszczonej, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej 

określi inną wysokość tego zobowiązania.] 

<5. Zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji 

podatkowej lub z deklaracji uproszczonej, chyba że organ podatkowy określi inną 

wysokość tego zobowiązania.> 

6. 
(72)

 (uchylony). 
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7. Z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4 oraz art. 27 ust. 2, kwotę akcyzy obniża się o kwotę 

stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby 

akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej jednak niż: 

1)   następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie 

jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie 

podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b; 

2)   po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku: 

a)  produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, 

b)  zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

c)  podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą na 

terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, 

d)  nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego 

za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 79 ust. 1, 

e)  podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 i 2; 

3)   następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na 

terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez 

podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami 

akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego; 

4)   następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku: 

a)  zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

b)  właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

8. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie 

podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być 

obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących 

wyrobami akcyzowymi. 

9. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych 

ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 85 ust. 7, a także całkowitego zniszczenia wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, z wyłączeniem ubytków i 

całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, podatnik jest obowiązany, bez 

wezwania organu podatkowego, składać deklarację podatkową, obliczać oraz wpłacać 
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akcyzę za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał ten ubytek lub powstało całkowite zniszczenie. 

 

Art. 21a. 

1. W przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego: 

[1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru, 

2)   obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej] 

<1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według 

ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego > 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim 

miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 

ust. 1 pkt 3. 

2. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę 

zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych. 

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających 

opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. 

 

Art. 22. 

1. Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem 

podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz 

wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego: 

[1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty 

akcyzy, według ustalonego wzoru, 

2)   obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości 

akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym 

miesiącu] 

<1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie 

przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru, 
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2) obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w 

wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych 

w danym miesiącu > 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. 

2. Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc 

rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 1. 

4. W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest mniejsza od należnej akcyzy za miesiąc 

rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, od tej różnicy należne są odsetki jak 

od zaległości podatkowej, za okres od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane, do dnia, w którym powinna zostać 

zapłacona należna akcyza za te wyroby. Przepisy o zaległościach podatkowych stosuje się 

odpowiednio. 

5. W przypadku gdy wpłacona przedpłata akcyzy jest większa od należnej akcyzy za miesiąc 

rozliczeniowy, którego przedpłata akcyzy dotyczy, nadwyżkę przedpłaty akcyzy 

wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, rozlicza się przy 

przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada 

zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o 

zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań 

podatkowych. 

Art. 23. 

[1. Zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

podmioty prowadzące składy podatkowe oraz podatnicy, o których mowa w art. 13 ust. 3, 

są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy 

wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwej izby celnej.] 

<1. Zarejestrowani odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, podmioty prowadzące składy podatkowe oraz podatnicy, o których mowa 

w art. 13 ust. 3, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i 
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zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne, na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego.> 

2. Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne, zwanych dalej "wpłatami dziennymi", 

dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a 

w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy - po dniu, w którym nastąpiło 

zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe. 

3. Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach 

podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1. 

4. Wpłaty dzienne obniża się o: 

1)   kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na 

wyroby akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, nie wcześniej 

jednak niż: 

a)  następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób akcyzowy lub opakowanie 

jednostkowe - w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w składzie 

podatkowym na terytorium kraju, z zastrzeżeniem lit. c tiret pierwsze, 

b)  następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na 

terytorium kraju - w przypadku importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego przez 

podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami 

akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego, 

c)  następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego - w przypadku: 

–  zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

–  właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

2)   kwoty przysługujących podatnikowi zwolnień i obniżeń akcyzy. 

5. Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 

1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, rozlicza się przy wpłatach dziennych za następne okresy 

rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących 

zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w 

części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

6. Wpłaty dzienne stanowią zaliczkę na akcyzę. 

 

Art. 24. 
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1. [W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe 

według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby 

celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:] 

 < W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje 

podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym:> 

1)   upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po 

miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego 

energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 

2)   
(73)

 upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw 

energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin 

płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z 

którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a 

jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym 

dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w 

tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku 

sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju; 

3)   nastąpiło zużycie energii elektrycznej - w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 

3, 4 i 6. 

2. 
(74)

 Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotów posiadających koncesję na 

wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 6, 7 lub 7a, i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o 

których mowa w art. 9 ust. 1. 

[Art. 24a. 

W przypadku suszu tytoniowego podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe 

według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby 

celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca 
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następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 

78 ust. 1 pkt 3] 

< Art. 24a. 

W przypadku suszu tytoniowego podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje 

podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

podatkowy, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 1 pkt 3.> 

 

Art. 24b. 

1. [W przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe 

według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby 

celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym:] 

 <W przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu 

podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje 

podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:> 

1)   upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po 

miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego; 

2)   
(75)

 upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw 

wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął 

termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez 

podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby 

gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym 

dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za wyroby gazowe sprzedane w tym 

okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku 

sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; 
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3)   nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 

pkt 4 lub 5. 

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynności 

podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy. 

3. Kwota akcyzy należna od danych wyrobów gazowych może być obniżona o akcyzę 

zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów gazowych. 

 

[Art. 24c. 

Deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 21-22 i art. 24-24b, podatnik może złożyć w 

każdym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum 

obsługi. Deklaracje te podlegają niezwłocznemu przekazaniu właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego.] 

Art. 27. 

1. 
(78)

 W przypadku importu podatnik jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, do 

obliczenia i wykazania kwoty akcyzy, z uwzględnieniem obowiązujących stawek akcyzy: 

1)   w zgłoszeniu celnym; 

2)   w przypadku stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego 

kodeksu celnego, w: 

a)  zgłoszeniu uproszczonym lub 

b)  wpisie do rejestru zgłaszającego 

–  oraz w zgłoszeniu uzupełniającym, w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

3)   w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych 

zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2446". 

2. Kwotę akcyzy przypadającą do zapłaty z tytułu importu wyrobów akcyzowych obniża się o 

wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na wyroby akcyzowe lub 

opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, objęte zgłoszeniem celnym. 

3. W przypadku objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy lub w przypadku importu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie, podatnik jest obowiązany zamieścić w dokumentach, o 

których mowa w ust. 1, informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, gdyby wyroby 
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akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub zwolnieniem od 

akcyzy. 

3a. 
(79)

 W przypadku gdy importowane wyroby energetyczne, bezpośrednio po dopuszczeniu 

do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego na podstawie uzyskanego przez 

podmiot pozwolenia w rozumieniu przepisów prawa celnego, są przemieszczane, z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu, z miejsca 

importu bezpośrednio do składu podatkowego na terytorium kraju: 

1)   w zgłoszeniu uproszczonym nie zamieszcza się informacji o kwocie akcyzy, która byłaby 

należna, gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy; 

2)   zgłoszenie uzupełniające, zawierające informację o kwocie akcyzy, która byłaby należna, 

gdyby wyroby akcyzowe nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

przesyła się nie później niż w momencie przesłania do Systemu projektu e-AD. 

[4. 
(80)

 Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota 

akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję określającą kwotę akcyzy w 

należnej wysokości.  

5. Po przyjęciu zgłoszenia celnego, podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu 

celnego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości. 

6. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, 4 i 5, właściwy naczelnik urzędu celnego 

określa kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów akcyzowych w drodze decyzji. 

7. 
(81)

 W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celnego podatnik jest 

obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji, zapłacić różnicę 

między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą pobraną przez ten organ wraz z 

odsetkami za zwłokę od niepobranej kwoty akcyzy, liczonymi od dnia następnego po dniu 

powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności 

podatkowych. W odniesieniu do zasad poboru i wysokości tych odsetek przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem 

ust. 7a.] 

<4. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdzi, że w zgłoszeniu 

celnym kwota akcyzy została wykazana nieprawidłowo, wydaje decyzję określającą 

kwotę akcyzy w należnej wysokości.  
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5. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika 

urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej 

wysokości. 

6. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, 4 i 5, właściwy naczelnik urzędu celno-

skarbowego określa kwotę akcyzy z tytułu importu wyrobów akcyzowych w drodze 

decyzji. 

7. W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celno-

skarbowego podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia 

tej decyzji, zapłacić różnicę między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą 

pobraną przez ten organ wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od niepobranej 

kwoty akcyzy, liczonymi od dnia następnego po dniu powstania obowiązku 

podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych. W 

odniesieniu do zasad poboru i wysokości tych odsetek przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem 

ust. 7a.> 

7a. 
(82)

 Odsetki pobiera się w wysokości: 

1)   50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, jeżeli po przyjęciu zgłoszenia celnego zgłaszający: 

[a)  wystąpi do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej kwotę 

akcyzy w należnej wysokości, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia 

zgłoszenia celnego, oraz] 

<a) wystąpi do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji 

określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości, nie później niż w terminie 6 

miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz> 

b)  uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia 

celnego kwotę akcyzy wraz z odsetkami; 

2)   150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, jeżeli kwota akcyzy została określona w decyzji, o której 

mowa w ust. 6, albo w wyniku kontroli zgłoszenia celnego dokonanej z urzędu 

stwierdzono zaniżenie kwoty akcyzy w wysokości przekraczającej 25% kwoty należnej i 

wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 
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2015 r. poz. 2008), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu 

płatności należności. 

[8. 
(83)

 W przypadku stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego kodeksu 

celnego, zarejestrowany wysyłający przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

kopię wpisu lub wydruku z ewidencji towarów dopuszczonych do obrotu niezwłocznie po 

przesłaniu do Systemu projektu e-AD dotyczącego wyrobów akcyzowych będących 

przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji, gdy po przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie 

zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające, w rozumieniu przepisów prawa celnego.] 

<8. W przypadku stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego kodeksu 

celnego, zarejestrowany wysyłający przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu 

celno-skarbowego kopię wpisu lub wydruku z ewidencji towarów dopuszczonych do 

obrotu, niezwłocznie po przesłaniu do Systemu projektu e-AD dotyczącego wyrobów 

akcyzowych będących przedmiotem wpisu, z wyłączeniem sytuacji, gdy po 

przesłaniu projektu e-AD niezwłocznie zostanie przesłane zgłoszenie uzupełniające, 

w rozumieniu przepisów prawa celnego.> 

 

Art. 28. 

1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, w odniesieniu do terminów i sposobu zapłaty 

akcyzy z tytułu importu stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego o terminach i 

sposobach uiszczania należności celnych, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia terminu płatności oraz innych ułatwień 

płatniczych określonych tymi przepisami. 

2. Podatnik jest obowiązany do zapłaty akcyzy również wtedy, gdy wyroby akcyzowe zostały 

zwolnione od należności celnych przywozowych lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do stawki celnej zerowej. 

3. 
(84)

 [Właściwy naczelnik urzędu celnego zabezpiecza kwotę akcyzy lub opłaty paliwowej, 

jeżeli nie zostały one zapłacone, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu 

należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z wyjątkiem przypadków, gdy 

wyroby akcyzowe zostały:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego zabezpiecza kwotę akcyzy lub opłaty 

paliwowej, jeżeli nie zostały one zapłacone, w przypadkach i trybie stosowanych przy 

zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, z 

wyjątkiem przypadków, gdy wyroby akcyzowe zostały:> 
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1)   objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zostało złożone zabezpieczenie akcyzowe, 

z zastrzeżeniem art. 63 ust. 1a; 

2)   objęte czasowym składowaniem lub procedurą: składowania celnego, uszlachetniania 

czynnego lub odprawy czasowej, a podmiot zobowiązany do złożenia zabezpieczenia 

należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego spełnia warunki określone w 

art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4. 

4. 
(85)

 Wymóg spełnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, warunków 

określonych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 uważa się za spełniony w przypadku złożenia przez 

ten podmiot oświadczenia, że: 

1)   ma on swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2)   nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe. 

5. 
(86)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

[6. 
(87)

 Oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie składa się, jeżeli właściwy naczelnik 

urzędu celnego dysponuje takim oświadczeniem, przedstawionym nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed objęciem wyrobów akcyzowych czasowym składowaniem lub procedurą: 

składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej. 

7. 
(88)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu celnego może w 

każdym czasie zażądać złożenia zabezpieczenia, jeżeli uzna, że istnieje ryzyko, że kwota 

akcyzy lub opłaty paliwowej nie zostanie zapłacona w przewidzianym terminie.] 

<6. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie składa się, jeżeli właściwy naczelnik 

urzędu celno-skarbowego dysponuje takim oświadczeniem, przedstawionym nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed objęciem wyrobów akcyzowych czasowym 

składowaniem lub procedurą: składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub 

odprawy czasowej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu celno-

skarbowego może w każdym czasie zażądać złożenia zabezpieczenia, jeżeli uzna, że 
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istnieje ryzyko, że kwota akcyzy lub opłaty paliwowej nie zostanie zapłacona w 

przewidzianym terminie.> 

  [Art. 29. 

Jeżeli zgodnie z przepisami prawa celnego powiadomienie dłużnika o wysokości długu 

celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do obliczenia 

lub zweryfikowania należności podatkowych, właściwy naczelnik urzędu celnego może 

określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach prawa celnego na 

potrzeby prawidłowego określenia kwoty akcyzy z tytułu importu.] 

< Art. 29. 

Jeżeli zgodnie z przepisami prawa celnego powiadomienie dłużnika o wysokości długu 

celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do 

obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, właściwy naczelnik urzędu 

celno-skarbowego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w 

przepisach prawa celnego na potrzeby prawidłowego określenia kwoty akcyzy z 

tytułu importu.> 

Art. 30. 

1. 
(90)

 Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, 

na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w 

rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925). 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania 

dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez 

obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe. 

3. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, powstałe wskutek zdarzenia losowego 

lub siły wyższej, pod warunkiem że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności 

uprawniających do zwolnienia. 

4. Zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości: 

[1)   ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego na 

podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a;] 

<1) ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na 

podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a;> 

2)   określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7. 
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5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie ma zastosowania w przypadku ubytków lub 

całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, wynikających z popełnienia przestępstwa 

przeciwko mieniu. 

6. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii 

elektrycznej, jak również zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów 

produkcyjnych. 

7. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii 

elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 

7a. 
(91)

 Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną: 

1)   do celów redukcji chemicznej; 

2)   w procesach elektrolitycznych; 

3)   w procesach metalurgicznych; 

4)   w procesach mineralogicznych. 

7b. 
(92)

 Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest: 

1)   wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej 

energii; 

[2)   przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego 

naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i 

sposobie jej wykorzystania.] 

<2) przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości 

wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania.> 

7c. 
(93)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer 

identyfikacji podatkowej (NIP); 

2)   ilość wykorzystanej energii elektrycznej; 

3)   sposób wykorzystania energii elektrycznej; 

4)   datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej 

oświadczenie. 

8. Zwalnia się od akcyzy zużycie do celów żeglugi, w tym rejsy rybackie, energii elektrycznej 

wytwarzanej na statku. 



- 53 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy: 

1)   całkowicie skażony, importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo produkowany 

na terytorium kraju, wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku 

akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

2)   zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie 

Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu; 

3)   zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony 

środkami skażającymi, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 

4)   zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

5)   zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych 

do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej 

objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości; 

6)   zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach, o których mowa w art. 32 ust. 4 

pkt 3 lit. d. 

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 
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sojusznicze, w szczególności Centrum Szkolenia Sił Połączonych, do 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. 
(94)

 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.] 

<5. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty 

akcyzy, wyznaczony naczelnik urzędu skarbowego 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] 

<2) wyznaczy naczelników urzędów skarbowych 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. 31a. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych: 

1)   w procesie produkcji energii elektrycznej; 

2)   w procesie produkcji wyrobów energetycznych; 
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3)   przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), podmiot leczniczy, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o 

której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 182, ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536, z późn. zm.); 

4)   do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

5)   do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

6)   w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie; 

7)   w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 

chemicznej; 

8)   przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe; 

9)   przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący 

do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności 

energetycznej. 

[2. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy węglowego straty wyrobów 

węglowych, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż wskazane w ust. 1.] 

<2. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy węglowego straty wyrobów 

węglowych, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż wskazane w ust. 1.> 

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest: 

1)   w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy 

węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu 

dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w 
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kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz 

potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego; 

2)   w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego 

nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą 

wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy 

potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów; 

3)   w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - 

udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego. 

4. Podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony: 

1)   na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub 

2)   w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą 

węglowym. 

5. W przypadku zwrotu przez finalnego nabywcę węglowego wyrobów węglowych, nabytych 

w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do podmiotu, który sprzedał mu te 

wyroby, zwrot tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy lub faktury 

korygującej. 

6. (uchylony). 

7. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie 

mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być 

mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako 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. 

[8. 
(95)

 Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe uznaje się także podmiot 

rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację 

wykorzystującą wyroby węglowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności 

procentowego udziału, o którym mowa w ust. 7.] 
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<8. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe uznaje się także 

podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów 

węglowych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia 

nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe, pod warunkiem złożenia 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o planowanym 

osiągnięciu w pierwszym roku działalności procentowego udziału, o którym mowa w 

ust. 7.> 

9. 
(96)

 W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego 

udziału, o którym mowa w ust. 7, podmiot określony w ust. 8 jest obowiązany do zapłaty 

w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów węglowych, od 

których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami. 

 

Art. 31b. 

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: 

1)   do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

2)   do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

3)   w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; 

4)   w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 

chemicznej; 

5)   przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony 

został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska 

lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 

2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 

przeznaczone do celów opałowych przez: 

1)   gospodarstwa domowe; 

2)   organy administracji publicznej; 

3)   jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty; 

5)   żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3; 
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6)   podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej; 

7)   jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

8)   organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do: 

1)   napędu: 

a)  statków powietrznych, 

b)  w żegludze, włączając rejsy rybackie 

- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o 

których mowa w art. 32 ust. 2; 

2)   użycia w procesie produkcji energii elektrycznej; 

3)   użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. 

4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są 

wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych 

związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte: 

1)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, lub 

2)   na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów. 

5. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, 

ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów 

określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej 

między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. 

5a. 
(97)

 W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 5, dotyczy wyrobów gazowych 

zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu, których 

sprzedaż jest rozliczana okresowo, w umowie określa się wstępnie ilość wyrobów 

podlegających zwolnieniu. Ilość wyrobów podlegających zwolnieniu określona wstępnie 

w umowie może zostać skorygowana, w drodze pisemnego oświadczenia nabywcy 

stanowiącego załącznik do tej umowy, najpóźniej do dnia wystawienia przez sprzedawcę 

faktury za okres rozliczeniowy, jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych 

podlegających zwolnieniu, zużytych w tym okresie, różni się od ilości określonej wstępnie 

w umowie. 
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6. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest: 

1)   w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów w 

ilościach nieprzekraczających: 

a)  10 m
3
/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów 

sześciennych rocznie, albo 

b)  25 m
3
/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, 

nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych rocznie; 

2)   w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 - sprzedaż tych wyrobów w 

ilościach nieprzekraczających: 

a)  10 m
3
/h - wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5000 metrów 

sześciennych rocznie, albo 

b)  10 m
3
/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1000 metrów 

sześciennych rocznie; 

3)   w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych: 

a)  o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00, 

b)  o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1, 

c)  o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2 

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne 

potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej 

działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne 

potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej 

działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na 

te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. 

7. W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych propan-butan o kodzie ex CN 2711 29 00 

warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest ponadto wprowadzenie tych 

wyrobów do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne. 

8. Na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo 

domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w 

ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach. 

9. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, podmiotom, które użyją 

tych wyrobów do celów określonych w tym przepisie, warunkiem zwolnienia jest faktura 
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wystawiona przez sprzedawcę oraz oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów 

gazowych do tych celów. 

10. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u 

którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie 

mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany 

procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być 

mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako 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. 

[10a. 
(98)

 Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się także 

podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów gazowych 

lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację 

wykorzystującą wyroby gazowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności 

procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10.] 

<10a. Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe uznaje się także 

podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów 

gazowych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową 

instalację wykorzystującą wyroby gazowe, pod warunkiem złożenia właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w 

pierwszym roku działalności procentowego udziału, o którym mowa w ust. 10.> 

10b. 
(99)

 W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego 

udziału, o którym mowa w ust. 10, podmiot określony w ust. 10a jest obowiązany do 

zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów gazowych, 

od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami. 

[11. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy gazowego straty wyrobów 

gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1-4, jeżeli w wyniku 

kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie 

ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż określone w tych 

przepisach.] 
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<11. Zwalnia się od akcyzy powstałe u finalnego nabywcy gazowego straty wyrobów 

gazowych nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1–4, jeżeli w 

wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania 

podatkowego nie ustalono, że nastąpiło użycie tych wyrobów do celów innych niż 

określone w tych przepisach.> 

Art. 31d. 

1. Zakładowi energochłonnemu wykorzystującemu energię elektryczną, który łącznie spełnia 

następujące warunki: 

1)   wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 

1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 

2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 

2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 

2611, 2680 lub 3832, 

2)   prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 

3)   nie korzysta w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym 

mowa w art. 30 ust. 7a 

–   przysługuje zwolnienie od akcyzy, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od 

energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład. 

2. Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot, u 

którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji 

sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, 

wynosi ponad 3%. Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną nie może 

być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako 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. 

3. Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej "kwotą 

zwracanej częściowo akcyzy", oblicza się według następującego wzoru: 
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w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Z -    kwotę zwracanej częściowo akcyzy (w złotych), 

К -    udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, 

wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, o 

którym mowa w ust. 5, 

W -    kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym 

października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który 

składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, 

E -    łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w roku 

podatkowym, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

4. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, przy 

obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy za rok podatkowy uwzględnia się, 

oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego: 

1)   kurs euro w stosunku do złotego, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku 

poprzedzającego dany rok kalendarzowy; 

2)   łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w megawatogodzinach (MWh) w 

odpowiedniej części roku podatkowego, przypadającej w danym roku kalendarzowym. 

[5. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu, o którym 

mowa w ust. 1, za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze decyzji, 

wyznaczony naczelnik urzędu celnego. 

6. Dyrektor właściwej izby celnej dokonuje wypłaty z tytułu zwrotu kwoty zwracanej 

częściowo akcyzy na wniosek wyznaczonego naczelnika urzędu celnego.] 

<5. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na wniosek zakładu, o 

którym mowa w ust. 1, za okres roku podatkowego. O zwrocie tym orzeka, w drodze 

decyzji, właściwy naczelnik urzędu skarbowego. 

6. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wypłaty kwoty z tytułu zwrotu 

kwoty zwracanej częściowo akcyzy.> 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 
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3)   numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 

informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

4)   numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy; 

5)   określenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o zwrot której ubiega się wnioskodawca; 

6)   numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot kwoty zwracanej 

częściowo akcyzy; 

7)   określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek; 

8)   oświadczenie wnioskodawcy o: 

a)  wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem kodu 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

b)  prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty, na podstawie których 

określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej 

częściowo akcyzy, oraz opinię biegłego rewidenta, potwierdzającą prawidłowość 

wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji 

sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, jest składany za okres roku podatkowego, w terminie do 

dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy. 

10. Zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy dokonywany jest na rachunek bankowy, o 

którym mowa w ust. 7 pkt 6, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 5, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8. 

11. Kwota zwracanej częściowo akcyzy nie może być wyższa od kwoty akcyzy zapłaconej od 

energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny w trakcie roku 

podatkowego, za który składany jest wniosek, o którym mowa w ust. 5. 

<11a. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu części 

zapłaconej akcyzy, o którym mowa w ust. 1, są dla: 

1) osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w 

zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania, i właściwy dla tego naczelnika 

w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;  

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze 

względu na adres ich siedziby, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy 

dyrektor izby administracji skarbowej.> 
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[12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy 

naczelnika lub naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie 

kwoty zwracanej częściowo akcyzy, uwzględniając konieczność skutecznego 

funkcjonowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, oraz zapewnienia 

właściwej kontroli i przepływu informacji dotyczących tego zwolnienia.] 

<12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

wyznaczyć naczelnika lub naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawie 

orzekania o zwrocie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, uwzględniając konieczność 

skutecznego funkcjonowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, oraz 

zapewnienia właściwej kontroli i przepływu informacji dotyczących tego 

zwolnienia.> 

Art. 36. 

1. Zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych, 

przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, w ramach 

następujących norm: 

1)   wyroby tytoniowe - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim: 

a)  papierosy - 200 sztuk albo 

b)  cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 100 sztuk, albo 

c)  cygara - 50 sztuk, albo 

d)  tytoń do palenia - 250 gramów, albo 

e)  zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wartości procentowych 

wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie 

przekracza 100%; 

2)   wyroby tytoniowe - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub 

morski: 

a)  papierosy - 40 sztuk albo 

b)  cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 20 sztuk, albo 

c)  cygara - 10 sztuk, albo 

d)  tytoń do palenia - 50 gramów, albo 

e)  zestaw wyrobów określonych w lit. a-d, pod warunkiem że suma wartości procentowych 

wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie 

przekracza 100%; 

3)   następujące napoje alkoholowe: 
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a)  alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 

22% objętości - 1 litr albo 

b)  alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej 

objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości - łącznie 2 litry, albo 

c)  zestaw wyrobów akcyzowych określonych w lit. a i b, pod warunkiem że suma wartości 

procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych 

wyrobów nie przekracza 100%; 

4)   następujące napoje alkoholowe: 

a)  wina niemusujące - łącznie 4 litry, 

b)  piwo - 16 litrów. 

[2. Za bagaż osobisty uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić 

organom celnym, przybywając na terytorium kraju, jak również bagaż, który zostanie 

przedstawiony organom celnym w terminie późniejszym, pod warunkiem przedstawienia 

tym organom dowodu, że bagaż był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący przez 

podmiot, który był odpowiedzialny za jego przewóz w momencie rozpoczęcia podróży.] 

<2. Za bagaż osobisty uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić 

urzędom celno-skarbowym, przybywając na terytorium kraju, jak również bagaż, 

który zostanie przedstawiony urzędom celno-skarbowym w terminie późniejszym, 

pod warunkiem przedstawienia tym organom dowodu, że bagaż był zarejestrowany 

jako bagaż towarzyszący przez podmiot, który był odpowiedzialny za jego przewóz 

w momencie rozpoczęcia podróży.> 

3. Przez podróżnych w transporcie lotniczym rozumie się wszystkich pasażerów 

podróżujących drogą powietrzną z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze 

rekreacyjnym. 

4. Przez podróżnych w transporcie morskim rozumie się wszystkich pasażerów 

podróżujących drogą morską z wyłączeniem prywatnych rejsów o charakterze 

rekreacyjnym. 

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, są stosowane pod warunkiem, że: 

1)   charakter lub ilość przywożonych wyrobów akcyzowych nie wskazuje na przywóz w 

celach handlowych; 

2)   przywóz tych wyrobów ma charakter okazjonalny; 

3)   wyroby te są przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub 

są przeznaczone na prezenty. 
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6. Przepisy ust. 1-5 mają również zastosowanie, jeżeli podróż obejmuje tranzyt przez 

terytorium państwa trzeciego, a podróżny nie jest w stanie wykazać, że towary 

przewożone w jego bagażu osobistym zostały nabyte na ogólnych zasadach 

opodatkowania na terytorium Unii Europejskiej i nie dotyczy ich zwrot akcyzy. Przelot 

bez lądowania nie jest uważany za tranzyt. 

 

Art. 39. 

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

wprowadzić zwolnienia od akcyzy w przypadku, gdy: 

1)   uzasadnia to ważny interes związany z bezpieczeństwem publicznym, obronnością 

państwa, bezpieczeństwem paliwowym państwa lub ochroną środowiska, 

2)   wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej, 

3)   wynika to z umów międzynarodowych, 

4)   wynika to z konieczności uniknięcia wielokrotnego opodatkowania wyrobów 

akcyzowych, 

5)   na podstawie przepisów prawa celnego wyroby akcyzowe są zwolnione od należności 

celnych przywozowych 

- określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając specyfikę 

obrotu zwolnionymi wyrobami akcyzowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej 

kontroli. 

2. Zwolnienia od akcyzy mogą być: 

1)   całkowite albo częściowe; 

2)   realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy; 

3)   wprowadzane ze względu na przeznaczenie, ilość lub sposób produkcji. 

[3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, 

właściwy naczelnik urzędu celnego określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty zwrotu 

akcyzy.] 

<3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty 

akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, wysokość 

kwoty zwrotu akcyzy.> 

Art. 40. 

1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli: 

1)   wyroby akcyzowe są: 
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a)  w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący 

albo podmiot zużywający, 

b)  przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju, 

[c)  przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju 

do urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;] 

< c) przemieszczane, w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na 

terytorium kraju do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje 

faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;> 

1a)  
(114)

 wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową 

stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są w składzie podatkowym, w tym 

również w wyniku zwrotu lub dostarczenia przez podmiot, który posiadał te wyroby w 

celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających 

do zastosowania zerowej stawki akcyzy i który nie zużył ich do celów uprawniających do 

zastosowania zerowej stawki akcyzy; 

2)   wyroby akcyzowe importowane i dopuszczone do obrotu są przemieszczane przez 

zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do: 

a)  składu podatkowego na terytorium kraju, 

[b)  urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,] 

< b) urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,> 

c)  podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1; 

3)   (uchylony). 

2. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe 

są przemieszczane: 

1)   ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium 

państwa członkowskiego; 

2)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego 

na terytorium kraju; 

[3)   w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium 

państw członkowskich do urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej; 
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4)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celnego na 

terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium 

Unii Europejskiej; 

5)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium kraju do 

urzędu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;] 

<3) w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez 

terytorium państw członkowskich do organu celnego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej; 

4) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celno-

skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej; 

5) ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium 

kraju do organu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który 

nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii 

Europejskiej;> 

6)   ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa 

członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe 

tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych 

w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do podmiotów objętych zwolnieniem 

od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1; 

7)   ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we 

właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na 

terytorium kraju lub do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 

31 ust. 1; 

8)   przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw 

członkowskich; 

9)   przez terytorium kraju ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do 

nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym 

przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do 

otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub 

do podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1; 
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10)  w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, 

przez zarejestrowanego wysyłającego do: 

a)  składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego, 

b)  nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym 

przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do 

otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

c)  podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

[d)  urzędu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;] 

<d) organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej;> 

11)  w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium państwa 

członkowskiego, przez zarejestrowanego wysyłającego do: 

a)  składu podatkowego na terytorium kraju, 

b)  określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów przez 

zarejestrowanego odbiorcę, 

c)  podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, 

[d)  urzędu celnego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, 

e)  urzędu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przez terytorium kraju.] 

< d) urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, 

e) organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przez terytorium 

kraju.> 

2a. Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli w ramach 

przemieszczania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2, wyroby te są 

przemieszczane przez terytorium państwa trzeciego. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. 
(115)

 Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych 

określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy 
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ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów 

akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę 

zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem. 

6. Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5. 

7. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów 

gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego. 

8. Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się w przypadku przemieszczania między 

terytorium kraju i terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych dla sił 

zbrojnych wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 4, jeżeli do tego przemieszczania znajdzie 

zastosowanie procedura bezpośrednio oparta na Traktacie Północnoatlantyckim, chyba że 

inne postanowienia wynikają z porozumienia zawartego z państwem członkowskim Unii 

Europejskiej. 

Art. 41. 

1. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest: 

1)   zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; 

[2)   złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.] 

<2) złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego.> 

1a. 
(116)

 Warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 

dotyczy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

2. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej do 

podmiotu nieprowadzącego składu podatkowego, warunkiem zastosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy jest upoważnienie wydane przez właściwe władze podatkowe 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej do odbioru przez nabywcę wyrobów 

akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku podmiotów 

objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 - zastosowanie świadectwa 

zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 

1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 

11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297). 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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3. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, warunkiem 

zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zastosowanie świadectwa 

zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 

1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego. Przepis ust. 1 stosuje 

się odpowiednio. 

4. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy 

przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych 

wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy 

wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy 

jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych 

zamiast e-AD. 

5. Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku 

dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy 

ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego: 

1)   raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub 

2)   
(117)

 raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu, lub, 

3)   
(118)

 alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy 

- w części objętej potwierdzeniem. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania wobec wyrobów akcyzowych 

oznaczonych znakami akcyzy przemieszczanych: 

1)   w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; 

2)   w celu dokonania eksportu; 

3)   
(119)

 między składami podatkowymi na terytorium kraju, z wyjątkiem przemieszczania: 

a)  między składami podatkowymi tego samego podmiotu, 

b)  ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego właścicielem tych 

wyrobów, do składu podatkowego właściciela tych wyrobów, 
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c)  ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego właścicielem tych 

wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów 

zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, 

d)  ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego składu podatkowego, 

którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie, o którym mowa w art. 

54 ust. 1. 

10. 
(120)

 (uchylony). 

11. 
(121)

 (uchylony). 

12. 
(122)

 (uchylony). 

13. 
(123)

 (uchylony). 

14. (uchylony). 

[15. W przypadku dokonania kontroli lub wystąpienia w trakcie przemieszczania wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy innego zdarzenia, 

które może mieć wpływ na przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej 

procedury lub na jej dokumentowanie, właściwy naczelnik urzędu celnego zamieszcza w 

Systemie informację o dokonanej kontroli lub o takim zdarzeniu.] 

<15. W przypadku dokonania kontroli lub wystąpienia w trakcie przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy innego 

zdarzenia, które może mieć wpływ na przemieszczanie wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem tej procedury lub na jej dokumentowanie, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego zamieszcza w Systemie 

informację o dokonanej kontroli lub o takim zdarzeniu.> 

 

Art. 41a. 

1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy rozpoczyna się z chwilą: 

1)   wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego w przypadkach, o których 

mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 2 pkt 1-9; 

2)   dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu w przypadkach, o których mowa w art. 40 

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 10 i 11, pod warunkiem że dane dotyczące wyrobów 

akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi zawartymi w e-AD, 

sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości danych i któremu został 

nadany numer referencyjny. 
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<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, porównania danych dotyczących 

wyrobów akcyzowych zawartych w zgłoszeniu celnym z danymi zawartymi w e-AD 

dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego, który dopuścił wyroby akcyzowe do 

obrotu.> 

2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy kończy się z chwilą: 

1)   odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których 

mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i 

pkt 11 lit. a-c; 

2)   wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej w przypadkach, 

o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3-5, pkt 10 lit. d i 

pkt 11 lit. d i e. 

3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy może być rozpoczęte po: 

1)   przesłaniu przez podmiot wysyłający do Systemu projektu e-AD i uzyskaniu z Systemu e-

AD, z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i 

prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie, albo 

[2)   sporządzeniu przez podmiot wysyłający dokumentu zastępującego e-AD oraz 

przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.] 

<2) sporządzeniu przez podmiot wysyłający dokumentu zastępującego e-AD oraz 

przekazaniu kopii tego dokumentu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

oraz właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.> 

3a. 
(124)

 W przypadku przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych 

zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt e-AD powinien zawierać 

informację, że przemieszczane wyroby opodatkowane są zerową stawką akcyzy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zarejestrowany wysyłający przesyła do 

Systemu projekt e-AD przed dopuszczeniem do obrotu wyrobów akcyzowych, których e-

AD dotyczy. 

4a. 
(125)

 W przypadku gdy wyroby energetyczne są przemieszczane, z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, przy użyciu rurociągu: 
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1)   bezpośrednio po dopuszczeniu do obrotu z zastosowaniem zgłoszenia uproszczonego w 

rozumieniu przepisów prawa celnego, z miejsca importu bezpośrednio do składu 

podatkowego na terytorium kraju, 

2)   pomiędzy składami podatkowymi na terytorium kraju 

–   podmiot wysyłający przesyła do Systemu projekt e-AD niezwłocznie po zakończeniu 

tłoczenia. 

5. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy odbywa się z załączonym: 

1)   wydrukiem e-AD z nadanym numerem referencyjnym albo z załączonym innym 

dokumentem handlowym, w którym umieszczono numer referencyjny nadany w Systemie 

e-AD związanemu z przemieszczaniem danych wyrobów akcyzowych, albo 

2)   dokumentem zastępującym e-AD. 

6. 
(126)

 Z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie z art. 41b 

ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego 

kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych, innych niż określone w załączniku nr 2 do 

ustawy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, albo 

następuje automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem 

ryczałtowym. 

[7. Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający przed rozpoczęciem przemieszczania 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest 

obowiązany: 

1)  
(127)

 przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wraz z dokumentem, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia 

akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo zobowiązanie 

podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych wyrobów; 

2)  
(128)

 złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie w sprawie 

zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo 

zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych wyrobów, o 

terminie ważności i kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego lub o wysokości i terminie 

ważności zabezpieczenia ryczałtowego; 

3)  
(129)

 złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie przewoźnika lub 

spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego, o 
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wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo 

zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego oraz opłaty paliwowej, do której 

zapłaty może być on obowiązany, ich zabezpieczeniem akcyzowym -w przypadkach, o 

których mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i ust. 4.] 

<7. Jeżeli System jest niedostępny, podmiot wysyłający przed rozpoczęciem 

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy jest obowiązany: 

1) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wraz z dokumentem, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 2, kopię dokumentu potwierdzającego złożenie 

zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo 

zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych 

wyrobów; 

2) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie w sprawie 

zabezpieczenia akcyzowego, którym zostanie objęte zobowiązanie podatkowe albo 

zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, dotyczące przemieszczanych 

wyrobów, o terminie ważności i kwocie wolnej zabezpieczenia generalnego lub o 

wysokości i terminie ważności zabezpieczenia ryczałtowego; 

3) złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie przewoźnika lub 

spedytora, który złożył zabezpieczenie generalne, albo podmiotu odbierającego, o 

wyrażeniu zgody na objęcie zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo 

zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego oraz opłaty paliwowej, do której 

zapłaty może być on obowiązany, ich zabezpieczeniem akcyzowym – w przypadkach, 

o których mowa w art. 63 ust. 3 pkt 1 i ust. 4.> 

 

Art. 41b. 

1. Jeżeli projekt e-AD zawiera prawidłowe i kompletne dane, w Systemie jest mu 

automatycznie nadawany numer referencyjny, a następnie dokument ten jest 

automatycznie przesyłany do podmiotu wysyłającego oraz do: 

1)   podmiotu odbierającego, w przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych na 

terytorium kraju, albo 

[2)   właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotu odbierającego, 

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu dokonywanego przez urząd 

celny wyprowadzenia znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej.] 
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<2) właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotu 

odbierającego, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu 

dokonywanego przez organ celny znajdujący się w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej.> 

2. Jeżeli projekt e-AD zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, do podmiotu 

wysyłającego jest automatycznie wysyłana z Systemu informacja o błędach. 

3. Podmiot wysyłający może unieważnić e-AD do momentu rozpoczęcia przemieszczania 

wyrobów akcyzowych. 

4. Podmiot wysyłający może w czasie przemieszczania wyrobów akcyzowych dokonać 

zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów za pośrednictwem Systemu. 

5. Uprawnione organy mają prawo wglądu do Systemu w każdej chwili, w celu sprawdzenia 

zgodności danych zawartych w e-AD ze stanem faktycznym, oraz prawo żądania 

przedstawienia im, załączonego do przemieszczanych wyrobów akcyzowych, wydruku e-

AD z nadanym numerem referencyjnym albo innego dokumentu handlowego, w którym 

umieszczono numer referencyjny e-AD, a w przypadku gdy System jest niedostępny w 

momencie rozpoczęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych, organy te mają prawo 

żądania przedstawienia im dokumentu zastępującego e-AD. Podmiot wezwany do 

przedstawienia dokumentów jest obowiązany do ich okazania. 

6. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy e-AD jest przekazywany do Systemu przez 

właściwe dla podmiotu wysyłającego władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

a następnie jest przekazywany automatycznie do podmiotu odbierającego. 

 

Art. 41e. 

[1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego kontroli odebranych wyrobów akcyzowych 

podmiot odbierający ma obowiązek przesłania do Systemu powiadomienia o przybyciu 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych niezwłocznie po ich odbiorze. Podmiot 

odbierający nie dokonuje rozładunku wyrobów do momentu przeprowadzenia kontroli.] 

<1. W przypadku otrzymania z Systemu informacji o zamiarze przeprowadzenia przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego kontroli celno-skarbowej odebranych wyrobów 

akcyzowych podmiot odbierający ma obowiązek przesłania do Systemu 

powiadomienia o przybyciu przemieszczanych wyrobów akcyzowych niezwłocznie po 
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ich odbiorze. Podmiot odbierający nie dokonuje rozładunku wyrobów do momentu 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.> 

2. Podmiot odbierający przesyła do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po: 

1)   przeprowadzeniu kontroli odebranych wyrobów akcyzowych albo 

2)   odbiorze wyrobów akcyzowych, w przypadku nieotrzymania, do momentu odbioru tych 

wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli odebranych 

wyrobów akcyzowych 

- nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przemieszczania. 

3. 
(130)

 Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz, w przypadku 

wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa - zostało 

odnotowane obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego kwotą 

akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych, albo zostało odnotowane objęcie tych wyrobów 

zabezpieczeniem ryczałtowym albo objęcie ich zwolnieniem z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu, raport odbioru jest 

automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu odbierającego oraz do: 

1)   podmiotu wysyłającego, w przypadku przemieszczeń wyrobów akcyzowych na 

terytorium kraju, albo 

2)   właściwych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotu wysyłającego, w 

przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

[3a. 
(131)

 Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz, w 

przypadku wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa - nie 

zostało odnotowane obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego 

kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych, albo nie zostało odnotowane objęcie tych 

wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym albo objęcie ich zwolnieniem z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu, 

raport odbioru jest przesyłany z Systemu do podmiotów, o których mowa w ust. 3, po 

potwierdzeniu w Systemie przez właściwego naczelnika urzędu celnego, że zobowiązanie 

podatkowe podmiotu odbierającego lub obowiązek zapłaty przez niego opłaty paliwowej, 

dotyczące przemiesz]czanych wyrobów, w całości lub w części wygasły lub że nie mogą 

już powstać.] 
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<3a. Jeżeli projekt raportu odbioru zawiera kompletne i prawidłowe dane oraz, w 

przypadku wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa – 

nie zostało odnotowane obciążenie zabezpieczenia generalnego podmiotu 

odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z 

ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, albo nie zostało 

odnotowane objęcie tych wyrobów akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym albo 

objęcie ich zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 

udzielonym podmiotowi odbierającemu, raport odbioru jest przesyłany z Systemu do 

podmiotów, o których mowa w ust. 3, po potwierdzeniu w Systemie przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego, że zobowiązanie podatkowe podmiotu odbierającego 

lub obowiązek zapłaty przez niego opłaty paliwowej, dotyczące przemieszczanych 

wyrobów, w całości lub w części wygasły lub że nie mogą już powstać.> 

4. 
(132)

 W przypadku gdy: 

[1)   projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez właściwego 

naczelnika urzędu celnego zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, albo] 

<1) projekt raportu odbioru albo projekt raportu wywozu sporządzony przez organ 

celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 lub art. 332 ust. 3–4 rozporządzenia 

2015/2447, zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, albo > 

2)   z wykorzystaniem Systemu przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, i nie jest możliwe odnotowanie obciążenia w należnej wysokości 

zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego, albo odnotowanie objęcia wyrobów 

akcyzowych zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu odbierającego albo objęcia ich 

zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi 

odbierającemu 

[–   informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu odpowiednio do podmiotu 

odbierającego albo do właściwego naczelnika urzędu celnego.] 

<– informacja o błędach jest automatycznie wysyłana z Systemu odpowiednio do 

podmiotu odbierającego albo do właściwego organu celnego.> 

[5. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez urząd celny wyprowadzenia znajdujący 

się na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport wywozu na podstawie informacji 

uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi eksportu, potwierdzającej wyjście wyrobów 

poza terytorium Unii Europejskiej. Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem 

kompletności i prawidłowości danych w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z 
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Systemu do podmiotu wysyłającego albo do właściwych dla podmiotu wysyłającego władz 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej.] 

<5. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych przez urząd celno-skarbowy 

wyprowadzenia znajdujący się na terytorium kraju w Systemie jest tworzony raport 

wywozu na podstawie informacji uzyskanej z elektronicznego systemu obsługi 

eksportu, potwierdzającej wyjście wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej. 

Raport wywozu po sprawdzeniu pod względem kompletności i prawidłowości danych 

w nim zawartych jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu 

wysyłającego albo do właściwych dla podmiotu wysyłającego władz państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.> 

6. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu dokonywanego przez 

terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy System otrzymuje od właściwych dla podmiotu odbierającego 

władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej raport odbioru albo raport wywozu, 

który następnie jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego. 

7. 
(133)

 W momencie zarejestrowania w Systemie: 

1)   raportu odbioru - następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia 

generalnego podmiotu wysyłającego z obciążenia albo automatyczne odnotowanie 

zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym oraz, w 

przypadku odbioru na terytorium kraju wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia 

generalnego podmiotu odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, 

wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne 

odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu 

odbierającego albo objęcia ich zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu; 

2)   raportu wywozu - następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia 

generalnego z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów 

akcyzowych z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym. 

[8. 
(134)

 W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie 

tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego, 

odnotowanie zwolnienia: 
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1)   zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości lub w części, jest dokonywane w 

Systemie przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po uzyskaniu przez niego 

potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej 

dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości lub w części wygasły lub że zobowiązanie 

podatkowe nie może już powstać; 

2)   wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym jest dokonywane w Systemie przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, że 

zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące 

przemieszczanych wyrobów w całości wygasły lub że zobowiązanie podatkowe nie może 

już powstać. 

9. Podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 dostarcza do 

właściwego naczelnika urzędu celnego dokument zastępujący raport odbioru wraz ze 

świadectwem zwolnienia w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania. Właściwy 

naczelnik urzędu celnego niezwłocznie wprowadza raport odbioru do Systemu w imieniu 

tego podmiotu.] 

<8. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza 

dostarczenie tylko części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu 

odbierającego, odnotowanie zwolnienia: 

1) zabezpieczenia generalnego z obciążenia, w całości lub w części, jest dokonywane w 

Systemie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, po uzyskaniu przez niego 

potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej 

dotyczące przemieszczanych wyrobów w całości lub w części wygasły lub że 

zobowiązanie podatkowe nie może już powstać; 

2) wyrobów z objęcia zabezpieczeniem ryczałtowym jest dokonywane w Systemie przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, po uzyskaniu przez niego potwierdzenia, 

że zobowiązanie podatkowe oraz obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące 

przemieszczanych wyrobów w całości wygasły lub że zobowiązanie podatkowe nie 

może już powstać. 

9. Podmiot objęty zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 dostarcza do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego dokument zastępujący raport odbioru 

wraz ze świadectwem zwolnienia w ciągu 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania. 

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie wprowadza raport odbioru do 

Systemu w imieniu tego podmiotu.> 
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Art. 41f. 

[1. System jest niedostępny, jeżeli użytkownik Systemu poinformuje dyrektora Izby Celnej w 

Łodzi o niemożności przesyłania do Systemu dokumentów, a dyrektor potwierdzi 

niedostępność Systemu.] 

<1. System jest niedostępny, jeżeli użytkownik Systemu poinformuje właściwy organ o 

niemożności przesyłania do Systemu dokumentów, a ten organ potwierdzi 

niedostępność Systemu.> 

2. Po przywróceniu dostępności Systemu, niezwłocznie po nadaniu e-AD numeru 

referencyjnego w trybie art. 41b ust. 1, dokument ten zastępuje dokument zastępujący e-

AD. 

3. Podmiot wysyłający przechowuje kopię dokumentu zastępującego e-AD z 

przyporządkowanym do niego numerem referencyjnym nadanym po przywróceniu 

dostępności Systemu. 

[4. W przypadku gdy System jest niedostępny, podmiot wysyłający i podmiot odbierający 

przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje, które w przypadku 

dostępności Systemu przesyłają do Systemu.] 

<4. W przypadku gdy System jest niedostępny, podmiot wysyłający i podmiot 

odbierający przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacje, które w przypadku dostępności 

Systemu przesyłają do Systemu.> 

5. W przypadku gdy dostępność Systemu zostanie przywrócona, podmiot wysyłający i 

podmiot odbierający przesyłają do Systemu informacje, które nie mogły być przesłane 

wcześniej z powodu niedostępności Systemu. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów 

odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po 

przywróceniu jego dostępności, uwzględniając konieczność monitorowania 

przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 

akcyzy. 

<6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: 

1) wyznaczy organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1,  
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2) może określić szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, 

podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności 

Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności  

– uwzględniając konieczność monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.> 

 

[Art. 41g. 

1. 
(135)

 Jeżeli w momencie zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System jest niedostępny lub do tego 

momentu nie uzyskano e-AD, podmiot odbierający, który złożył zabezpieczenie generalne, 

którego kwota wolna pokrywa kwotę akcyzy albo kwotę akcyzy i opłaty paliwowej, 

wynikające z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych objętych stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa, albo złożył zabezpieczenie ryczałtowe, albo został 

zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które obejmują te wyroby 

akcyzowe, przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, dokument zastępujący raport 

odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało zakończone. 

2. 
(136)

 Właściwy naczelnik urzędu celnego po uzyskaniu potwierdzenia, że podmiot 

odbierający, o którym mowa w ust. 1, złożył zabezpieczenie generalne lub zabezpieczenie 

ryczałtowe obejmujące odebrane wyroby akcyzowe albo został zwolniony z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego obejmującego odebrane wyroby akcyzowe, przesyła 

otrzymany dokument zastępujący raport odbioru właściwemu dla podmiotu wysyłającego 

naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - 

właściwym dla podmiotu wysyłającego władzom państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. Właściwy dla podmiotu wysyłającego naczelnik urzędu celnego przesyła 

otrzymany dokument zastępujący raport odbioru podmiotowi wysyłającemu. 

3. Jeżeli, w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, System jest niedostępny lub gdy nie 

uzyskano e-AD, naczelnik urzędu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych 

wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przesyła dokument zastępujący raport 

wywozu właściwemu dla podmiotu wysyłającego naczelnikowi urzędu celnego albo 

właściwym dla podmiotu wysyłającego władzom państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. Właściwy naczelnik urzędu celnego przesyła otrzymany dokument 

zastępujący raport wywozu podmiotowi wysyłającemu.] 
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<Art. 41g. 

1. Jeżeli w momencie zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System jest niedostępny lub do 

tego momentu nie uzyskano e-AD, podmiot odbierający, który złożył zabezpieczenie 

generalne, którego kwota wolna pokrywa kwotę akcyzy albo kwotę akcyzy i opłaty 

paliwowej, wynikające z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych 

objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, albo złożył zabezpieczenie 

ryczałtowe, albo został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 

które obejmują te wyroby akcyzowe, przedstawia właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przemieszczania, 

dokument zastępujący raport odbioru, potwierdzający, że przemieszczanie zostało 

zakończone. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego po uzyskaniu potwierdzenia, że podmiot 

odbierający, o którym mowa w ust. 1, złożył zabezpieczenie generalne lub 

zabezpieczenie ryczałtowe obejmujące odebrane wyroby akcyzowe albo został 

zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego obejmującego odebrane 

wyroby akcyzowe, przesyła otrzymany dokument zastępujący raport odbioru 

właściwemu dla podmiotu wysyłającego naczelnikowi urzędu skarbowego, a w 

przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego – właściwym dla podmiotu 

wysyłającego władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwy dla 

podmiotu wysyłającego naczelnik urzędu skarbowego przesyła otrzymany dokument 

zastępujący raport odbioru podmiotowi wysyłającemu. 

3. Jeżeli, w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, System jest niedostępny lub gdy 

nie uzyskano e-AD, naczelnik urzędu celno-skarbowego, który nadzoruje faktyczne 

wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej, przesyła 

dokument zastępujący raport wywozu właściwemu dla podmiotu wysyłającego 

naczelnikowi urzędu skarbowego albo właściwym dla podmiotu wysyłającego 

władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego przesyła otrzymany dokument zastępujący raport wywozu podmiotowi 

wysyłającemu.> 
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Art. 41h. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, podmiot wysyłający oraz podmiot odbierający są 

obowiązani zapewnić aktualną informację o przemieszczanych wyrobach akcyzowych, 

jeżeli informacja taka nie jest automatycznie zapewniana przez System.] 

<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, 

podmiot wysyłający oraz podmiot odbierający są obowiązani zapewnić aktualną 

informację o przemieszczanych wyrobach akcyzowych, jeżeli informacja taka nie 

jest automatycznie zapewniana przez System.> 

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

szczegółowy zakres informacji, które zgodnie z ust. 1 powinny być dostarczone do 

Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone, 

uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej informacji dotyczącej 

przemieszczanych wyrobów akcyzowych. 

 

Art. 42. 

1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: 

1)   z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie 

powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 

8 ust. 1 pkt 5; 

2)   z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe 

nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do 

wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących 

bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju alkoholowego zużyta do 

wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego przekracza dopuszczalne normy zużycia 

wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w 

stosunku do ilości przekraczającej te normy obowiązek podatkowy nie wygasa, a 

zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wyrobu 

akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 

3)   
(137)

 w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 2 miesięcy od dnia 

wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu 

zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport 
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wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

jeżeli przemieszczanie miało miejsce na terytorium kraju - następnego dnia po upływie 

tego terminu; 

4)   
(138)

 w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia 

wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu 

zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport 

wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo 

eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego 

terminu; 

5)   z dniem naruszenia innych niż określone w pkt 3 i 4 warunków procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, a gdy nie można ustalić dnia ich naruszenia - z dniem stwierdzenia 

takiego naruszenia przez uprawniony organ; 

6)   w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów 

akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - z dniem powstania ubytków 

wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia 

- z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich 

całkowitego zniszczenia; 

7)   w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który 

dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu 

handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na 

terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii 

Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku 

dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy 

ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej 

potwierdzeniem; 

8)   w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia 

wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w 

pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa 

członkowskiego albo wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 

przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu 

przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu. 
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1a. 
(139)

 W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów 

akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych 

ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo ze składu podatkowego do 

podmiotu zużywającego, przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy, uznaje się, 

że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia oraz że nie nastąpiło zakończenie 

procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów. 

1b. 
(140)

 W przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów 

akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką 

akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niedostarczonych do podmiotu, który zużywa te 

wyroby do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, 

przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy, uznaje się, że nie nastąpiło 

zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów. 

2. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

1)   zostaną naruszone na terytorium kraju warunki tej procedury, co spowoduje jej 

zakończenie, lub 

2)   nie można ustalić miejsca naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, a 

ich naruszenie zostanie stwierdzone na terytorium kraju 

[- właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek 

akcyzy obowiązujących w dniu, w którym doszło do tego naruszenia, a jeżeli tego dnia nie 

można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono to naruszenie.] 

<– właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym doszło do tego naruszenia, a jeżeli 

tego dnia nie można ustalić – obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono to 

naruszenie.> 

[3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2, informuje za pomocą 

Systemu właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 

terytorium którego dokonano wysyłki, o naruszeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy 

oraz o powstaniu zobowiązania podatkowego na terytorium kraju.] 

<3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2, informuje za 

pomocą Systemu właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, z terytorium którego dokonano wysyłki, o naruszeniu procedury 
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zawieszenia poboru akcyzy oraz o powstaniu zobowiązania podatkowego na 

terytorium kraju.> 

4. Podmiotowi wysyłającemu, który otrzymał: 

1)   
(141)

 raport odbioru albo dokument zastępujący raport odbioru, raport wywozu albo 

dokument zastępujący raport wywozu lub alternatywny dowód zakończenia procedury 

zawieszenia poboru akcyzy po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, albo; 

2)   dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym doszło do naruszenia lub stwierdzono naruszenie warunków procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w kwocie odpowiadającej ilości wyrobów akcyzowych, 

których dotyczyło to naruszenie, albo 

3)   dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, z potwierdzeniem dostawy na terytorium 

państwa członkowskiego albo wyprowadzenia poza terytorium Unii Europejskiej 

wyrobów akcyzowych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 

[- przysługuje zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez ten podmiot od tych wyrobów na 

terytorium kraju, na jego pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu 

celnego.] 

<– przysługuje zwrot kwoty akcyzy zapłaconej przez ten podmiot od tych wyrobów na 

terytorium kraju, na jego pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego.> 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może być złożony w terminie 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 

[6. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

skutkującego jej zakończeniem, akcyza zostanie pobrana na terytorium państwa 

członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie 

ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium kraju, właściwy 

naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek akcyzy 

obowiązujących w dniu, w którym warunki procedury zawieszenia poboru akcyzy 

powodujące jej zakończenie zostały naruszone na terytorium kraju. 

7. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w 

którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, o fakcie naruszenia tych 

warunków oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju.] 
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<6. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru 

akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, akcyza zostanie pobrana na terytorium 

państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia 

przemieszczania zostanie ustalone, że naruszenie tych warunków nastąpiło 

faktycznie na terytorium kraju, właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera 

akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym 

warunki procedury zawieszenia poboru akcyzy powodujące jej zakończenie zostały 

naruszone na terytorium kraju. 

7. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem naruszenia 

warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, skutkującego jej zakończeniem, o 

fakcie naruszenia tych warunków oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju.> 

8. Jeżeli w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, 

skutkującego jej zakończeniem, powstało zobowiązanie podatkowe na terytorium kraju, a 

przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia przemieszczania zostanie ustalone, że 

naruszenie tych warunków nastąpiło faktycznie na terytorium państwa członkowskiego, to 

w przypadku gdy akcyza: 

1)   została pobrana na terytorium kraju - podmiotowi, który zapłacił akcyzę na terytorium 

kraju, przysługuje zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, 

2)   nie została pobrana na terytorium kraju w całości lub w części - powstałe zobowiązanie 

podatkowe podlega umorzeniu w całości lub w części odpowiadającej kwocie niepobranej 

akcyzy 

- pod warunkiem że akcyza została zapłacona na terytorium państwa członkowskiego. 

[9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek 

podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego oraz na 

terytorium kraju, w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

upłynął termin płatności akcyzy na terytorium kraju.] 

<9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek 

podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium państwa 
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członkowskiego oraz na terytorium kraju, w terminie 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy na terytorium kraju.> 

 

Art. 44. 

1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje również z dniem: 

1)   cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający; 

2)   upływu okresu, na jaki zostało wydane zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

lub na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, jeżeli podmiot 

nie uzyskał nowego zezwolenia przed upływem tego okresu; 

3)   zaprzestania przez podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego 

wysyłającego wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą; 

4)   likwidacji przedsiębiorstwa podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub 

zarejestrowanego wysyłającego; 

5)   utraty ważności zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli przed utratą ważności podmiot 

prowadzący skład podatkowy albo zarejestrowany wysyłający nie złożył nowego 

zabezpieczenia akcyzowego albo podmiot prowadzący skład podatkowy nie uzyskał 

zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 64 

ust. 1; 

6)   
(147)

 utraty ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o 

którym mowa w art. 64 ust. 1, jeżeli przed utratą ważności podmiot prowadzący skład 

podatkowy nie złożył zabezpieczenia akcyzowego lub nie uzyskał przedłużenia 

zwolnienia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podmiot prowadzący skład podatkowy jest 

obowiązany do: 

1)   sporządzenia spisu z natury wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "spisem z natury", 

według stanu na dzień zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, w terminie 21 

dni od tego dnia; 

[2)   powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o sporządzeniu spisu z natury i 

ustalonej ilości wyrobów akcyzowych, a także kwocie akcyzy przypadającej do zapłaty od 

tych wyrobów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu, nie później 

jednak niż w terminie złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy, o którym mowa w 

art. 21 ust. 2.] 
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<2) powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu z 

natury i ustalonej ilości wyrobów akcyzowych, a także kwocie akcyzy przypadającej 

do zapłaty od tych wyrobów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego 

spisu, nie później jednak niż w terminie złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty 

akcyzy, o którym mowa w art. 21 ust. 2.> 

3. [Jeżeli spis z natury nie zostanie sporządzony w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, lub 

zostanie sporządzony w sposób nierzetelny, właściwy naczelnik urzędu celnego określa:] 

 < Jeżeli spis z natury nie zostanie sporządzony w terminie, o którym mowa w ust. 2 

pkt 1, lub zostanie sporządzony w sposób nierzetelny, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego określa:> 

1)   ilość wyrobów akcyzowych w drodze oszacowania; 

2)   wysokość zobowiązania podatkowego w akcyzie. 

 

Art. 46. 

1. Systemem administruje minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

2. Użytkownikami Systemu są podmioty prowadzące składy podatkowe, zarejestrowani 

wysyłający, zarejestrowani odbiorcy, podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy 

wynikającym z art. 31 ust. 1 i organy podatkowe. 

3. Zarejestrowany wysyłający, zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład 

podatkowy każdorazowo dokonuje elektronicznego podpisu dokumentów przesyłanych do 

Systemu. 

4. Dokument przesyłany do Systemu podlega sprawdzeniu pod względem kompletności i 

prawidłowości przesłanych danych, w szczególności w zakresie zgodności z danymi z 

ewidencji, o której mowa w art. 18 ust. 3. 

5. Po przesłaniu dokumentu do Systemu potwierdzenie jego otrzymania z podaniem czasu 

otrzymania jest automatycznie wysyłane do podmiotu, który ten dokument przesłał. 

6. W Systemie jest prowadzona ewidencja wszystkich przemieszczeń wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

[7. Z urzędu lub na wniosek złożony przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający do 

właściwego naczelnika urzędu celnego są usuwane stwierdzone w Systemie 

nieprawidłowości spowodowane niezgodnością czynności dokonywanych w Systemie z 

przepisami niniejszej ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

Odmowa uwzględnienia wniosku następuje w drodze decyzji.] 



- 91 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<7. Z urzędu lub na wniosek złożony przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający 

do właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-

skarbowego są usuwane stwierdzone w Systemie nieprawidłowości spowodowane 

niezgodnością czynności dokonywanych w Systemie z przepisami niniejszej ustawy 

lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odmowa uwzględnienia 

wniosku następuje w drodze decyzji.> 

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

1)   sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób 

podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu pocztą elektroniczną, oraz sposób 

dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu; 

2)   strukturę lokalnego numeru referencyjnego; 

[3)   warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego celem wprowadzenia ich do Systemu.] 

<3) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego celem wprowadzenia ich do Systemu.> 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 8, uwzględni konieczność: 

1)   skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

2)   zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi; 

3)   zapewnienia przepływu informacji dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych, 

od których nie zapłacono akcyzy; 

4)   zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji. 

 

Art. 47. 

1. 
(148)

 Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów 

akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z 

wyłączeniem produkcji: 

1)   wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których 

akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy 

przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z 

wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na 
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przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem 

akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie; 

2)   mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron 

pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 

rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 23); 

3)   piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby 

fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży; 

4)   mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, 

dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych 

gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu; 

5)   wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy; 

6)   energii elektrycznej; 

7)   wyrobów węglowych; 

8)   suszu tytoniowego; 

9)   wyrobów gazowych. 

2. Magazynowanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może 

odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. 

3. 
(149)

 W składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru 

akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, pod 

warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą 

magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji 

wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy. 

3a. 
(150)

 W składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, 

pod warunkiem że: 

1)   spełnione są warunki określone w ust. 3; 

2)   sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi. 

4. Przeładunek wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru 

akcyzy może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem sytuacji: 

1)   losowych, w przypadkach, w których dokonanie przeładunku jest możliwe tylko w 

miejscu zdarzenia losowego; 
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2)   
(151)

 w których dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowane wyroby akcyzowe 

w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD albo w 

dokumencie zastępującym e-AD, a w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka 

zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej - do jednego miejsca 

odbioru wskazanego w dokumencie handlowym. 

5. 
(152)

 (uchylony). 

[6. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego win gronowych wyprodukowanych 

poza składem podatkowym jest obowiązany poinformować właściwego naczelnika urzędu 

celnego o odbiorze tych win oraz przedstawić dokument handlowy towarzyszący 

produktom winiarskim, na którego podstawie dokonano ich przemieszczenia na terytorium 

kraju.] 

<6. Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego win gronowych 

wyprodukowanych poza składem podatkowym jest obowiązany poinformować 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o odbiorze tych win oraz przedstawić 

dokument handlowy towarzyszący produktom winiarskim, na którego podstawie 

dokonano ich przemieszczenia na terytorium kraju.> 

 

Art. 48a. 

1. Miejsce magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym powinno być 

dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów, a proponowana lokalizacja 

składu podatkowego, stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma być prowadzony 

skład podatkowy, lub ich wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli. 

[2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być udzielone po zatwierdzeniu akt 

weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z 

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

3. Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po 

zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w 

art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie zmiany.] 

<2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być udzielone po 

zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa 
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w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U….). 

3. Zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego może być dokonana po 

zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa 

w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej, w zakresie zmiany.> 

Art. 49. 

[1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu 

celnego na pisemny wniosek podmiotu.] 

<1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego na pisemny wniosek podmiotu.> 

2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

3. 
(170)

 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien 

zawierać dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby 

lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o 

ile podmiot taki numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu 

działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie 

planowanej lokalizacji składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego 

oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych. 

4. 
(171)

 Przepis ust. 3 w zakresie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane, zgodnie z 

ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie 

czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju 

roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

5. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego stanowi również 

wniosek o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy. 

[6. 
(172)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się plan składu podatkowego, 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 oraz dokumenty 
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określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, które są wymagane do przeprowadzenia 

urzędowego sprawdzenia. 

7. 
(173)

 Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu celnego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 8 i 

10.] 

<6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się plan składu podatkowego, 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 48 oraz 

dokumenty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 

ust. 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

które są wymagane do przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. 

7. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z 

zastrzeżeniem ust. 8 i 10.> 

8. 
(174)

 Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej 

zmiany. 

10. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład 

podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, 

z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 

wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa 

i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

11. 
(175)

 (uchylony). 

Art. 50. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego 

składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy.] 
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<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na prowadzenie 

pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer 

akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.> 

2. Dla każdego składu podatkowego wydaje się odrębne zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego oraz określa się odrębny numer akcyzowy składu podatkowego. 

3. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności: 

1)   numer akcyzowy składu podatkowego; 

2)   adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy; 

3)   rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym; 

4)   rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie 

podatkowym; 

5)  
(176)

 formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku 

zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia - przewidywaną maksymalną kwotę 

zobowiązania podatkowego albo przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu oraz 

termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

[4. Właściwy naczelnik urzędu celnego, który wydał zezwolenie, wskazuje w nim numer 

akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy, nadany na podstawie ust. 1.] 

<4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który wydał zezwolenie, wskazuje w nim 

numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy, nadany na podstawie 

ust. 1.> 

5. 
(177)

 (uchylony). 

Art. 52. 

1. [Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, w przypadku gdy:] 

 <Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na 

prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy:> 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego nie 

spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3 lub 4, przy czym przy ocenie 

spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres 

ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego; 
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[3)   
(178)

 nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia, o 

którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.] 

<3)  nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia, o 

którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej.> 

2. [Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

składu podatkowego, jeżeli:> 

1)   
(179)

 (uchylony); 

2)   podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami 

prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3)  
(180)

 zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło ważność 

albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w przypadku gdy podmiot 

prowadzący skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego - jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym terminie, 

nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w należnej 

wysokości, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a; 

4)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48, z zastrzeżeniem ust. 3; 

5)   w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, o którym mowa 

w art. 48 ust. 4, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych wysokości obrotu. 

[3. Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli podmiot dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy wysokość 

zobowiązania podatkowego została określona przez organ podatkowy lub organ kontroli 

skarbowej - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość 

zobowiązania podatkowego. 

4. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

również na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 
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5. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub upływu okresu, 

na który zostało ono wydane i niewydania przed upływem tego okresu nowego zezwolenia, 

właściwy naczelnik urzędu celnego przesyła informację o cofnięciu lub wygaśnięciu tego 

zezwolenia, odpowiednio, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr działalności 

regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, organowi koncesyjnemu lub 

organowi zezwalającemu na prowadzenie działalności gospodarczej.] 

<3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli podmiot dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w 

przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego została określona przez organ 

podatkowy – w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej 

wysokość zobowiązania podatkowego. 

4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego również na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

5. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub upływu 

okresu, na który zostało ono wydane i niewydania przed upływem tego okresu 

nowego zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyła informację o 

cofnięciu lub wygaśnięciu tego zezwolenia, odpowiednio, właściwemu organowi 

prowadzącemu rejestr działalności regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym 

mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych, organowi koncesyjnemu lub organowi zezwalającemu na 

prowadzenie działalności gospodarczej.> 

 

Art. 54. 

1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

zwane dalej "zezwoleniem wyprowadzenia", dotyczy konkretnego składu podatkowego i 

jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na 

wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

2. 
(184)

 Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane dotyczące 

podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i 
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nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, 

numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 

elektronicznej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod którym 

jest zlokalizowany skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie 

wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy 

tego składu podatkowego. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się pisemną zgodę podmiotu 

prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie wyrobów 

akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie wyprowadzenia określa w szczególności: 

1)   adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

2)   adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało 

wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz 

numer akcyzowy tego składu podatkowego; 

3)   rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy. 

[5. 
(185)

 Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do powiadamiania 

właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 8.] 

<5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do powiadamiania 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8.> 

6. 
(186)

 Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia 

wyprowadzenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. 
(187)

 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia wyprowadzenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany 

zezwolenia wyprowadzenia przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu 

podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym 
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mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia, z 

wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 

wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa 

i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

9. 
(188)

 (uchylony). 

10. [Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia wyprowadzenia, w 

przypadku gdy:] 

 <Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia 

wyprowadzenia, w przypadku gdy:> 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie wyprowadzenia nie spełnia warunków, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, przy czym przy ocenie spełnienia warunku, o 

którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od 

dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia wyprowadzenia może powodować zagrożenie ważnego interesu 

publicznego. 

11. [Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie wyprowadzenia, jeżeli:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie wyprowadzenia, 

jeżeli:> 

1)   
(189)

 (uchylony); 

2)   podatnik prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub 

uzyskanym zezwoleniem; 

3)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, z 

zastrzeżeniem ust. 12. 

[12. Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli podatnik 

dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w terminie 7 dni, licząc od dnia 

ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało 

określone przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej - w terminie 7 dni, licząc 

od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę zobowiązania. 

13. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie wyprowadzenia również na wniosek 

podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3.] 

<12. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli 

podatnik dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód 
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budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w terminie 7 dni, 

licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie 

podatkowe zostało określone przez organ podatkowy – w terminie 7 dni, licząc od 

dnia doręczenia decyzji określającej kwotę zobowiązania. 

13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie wyprowadzenia również na 

wniosek podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3.> 

14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przekazać kopię zezwolenia 

wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed pierwszym 

wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy. 

[15. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego pisemną informację zawierającą dane o wyrobach 

akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w 

ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze składu podatkowego. 

16. Właściwy naczelnik urzędu celnego doręcza kopię decyzji o zmianie lub cofnięciu 

zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z którego 

następowało lub mogło nastąpić wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu wyprowadzenia.] 

<15. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację zawierającą dane o wyrobach 

akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w 

ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze składu 

podatkowego. 

16. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego doręcza kopię decyzji o zmianie lub 

cofnięciu zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z 

którego następowało lub mogło nastąpić wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu wyprowadzenia.> 
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Art. 56. 

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na 

czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, 

który spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

2)   jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

3)   
(193)

 nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

4)   złożył zabezpieczenie akcyzowe; 

5)   nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu 

zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 

wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów 

akcyzowych. 

2. 
(194)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki numer posiada, 

numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 

elektronicznej oraz określenie zakresu działalności, która będzie prowadzona przez 

podmiot, a także proponowane zabezpieczenie akcyzowe. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa w 

szczególności: 

1)   numer podmiotu pośredniczącego; 

2)   adres siedziby lub zamieszkania podmiotu pośredniczącego; 

3)   formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego; 
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4)   zakres prowadzonej działalności; 

5)   rodzaj wyrobów akcyzowych. 

5. Podmiot pośredniczący jest obowiązany umieszczać swój numer w dokumencie dostawy. 

[6. 
(195)

 Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu celnego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.] 

<6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 

1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 

i 9.> 

7. 
(196)

 Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 

dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. 
(197)

 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący przepis art. 48 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, z 

wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 

wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa 

i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

10. 
(198)

 (uchylony). 

11. [Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na 

prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy:> 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, przy czym przy 

ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę okres 

ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2)   wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego. 

12. [Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli:] 



- 104 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli:> 

1)   
(199)

 (uchylony); 

2)   podmiot pośredniczący prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa 

podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3)  
(200)

 zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie 

zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego zobowiązania 

podatkowego albo jego zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, do której 

zapłaty może być on obowiązany; 

4)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 14. 

[13. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący również na wniosek podmiotu pośredniczącego. 

14. Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie działalności jako 

podmiot pośredniczący, jeżeli podmiot pośredniczący dokona zapłaty zaległości z tytułu 

cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku 

gdy zobowiązanie podatkowe zostało określone przez organ podatkowy lub organ kontroli 

skarbowej - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę 

zobowiązania.] 

<13. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący również na wniosek podmiotu 

pośredniczącego. 

14. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli podmiot pośredniczący dokona 

zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w terminie 7 dni, licząc od dnia 

ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało 

określone przez organ podatkowy – w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia 

decyzji określającej kwotę zobowiązania.> 

 

Art. 57. 

1. [Właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki 

wymienione:] 
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 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podmiotu 

spełniającego warunki wymienione:> 

1)   w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca; 

2)   w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno zezwolenie na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca 

przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru 

wyrobów akcyzowych". Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych. 

2a. 
(202)

 Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno być dostosowane do bezpiecznego 

wprowadzenia tych wyrobów, a proponowana lokalizacja miejsca odbioru tych wyrobów, 

stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma znajdować się to miejsce, lub ich 

wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli. 

[2b. 
(203)

 Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z 

wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 

wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej. 

2c. 
(204)

 Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być dokonana po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w 

wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie zmiany.] 

<2b. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z 

wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, może być udzielone po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych 
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w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z 

dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

2c. Zmiana zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca, może być dokonana po zatwierdzeniu akt 

weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w dziale V 

rozdziale 4 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej, w zakresie zmiany.> 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca powinien zawierać: 

1)   
(205)

 dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru 

wyrobów akcyzowych; 

2)   informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca powinien zawierać: 

1)   
(206)

 dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru 

wyrobów akcyzowych; 

2)   informację o rodzaju oraz ilości wyrobów akcyzowych, które będą nabyte 

wewnątrzwspólnotowo; 

3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe. 
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[4. 
(207)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i art. 

48 ust. 1 pkt 2-6 oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzenia kontroli 

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.] 

<4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru wyrobów 

akcyzowych, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i 

art. 48 ust. 1 pkt 2–6 oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzenia 

kontroli określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 

1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.> 

4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może być 

wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Zezwolenie 

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca powinno 

być wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty wydania zezwolenia. 

[6. 
(208)

 Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu celnego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.] 

<6. Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 

3, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7 

i 9.> 

7. 
(209)

 Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na 

nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dokonywać przed 

dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. 
(210)

 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w zakresie 

dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca przepis art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 
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9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy wymaga 

uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów 

przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach 

prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

10. 
(211)

 (uchylony). 

11. 
(212)

 Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1; 

2)   odmowy wydania zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

3)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 

jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2-5. 

 

Art. 58. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, nadaje podmiotowi numer akcyzowy 

zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych.] 

<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na nabywanie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub zezwolenie na jednorazowe 

nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, nadaje podmiotowi 

numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów 

akcyzowych.> 

2. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa w 

szczególności: 

1)   numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów 

akcyzowych; 

2)   adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy; 

3)   adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych; 
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4)   rodzaj nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych; 

5)   formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego. 

3. Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca 

określa w szczególności: 

1)   numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów 

akcyzowych; 

2)   adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy; 

3)   dane podmiotu, od którego są nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe; 

4)   adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych; 

5)   rodzaj oraz ilość nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych; 

6)   wysokość zabezpieczenia akcyzowego. 

 

Art. 62a. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki, 

wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, wydaje zezwolenie na wysyłanie importowanych 

wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej "zezwoleniem na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający".] 

<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podmiotu 

spełniającego warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, wydaje zezwolenie na 

wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

zwane dalej „zezwoleniem na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający”.> 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający powinien zawierać: 

1)   
(226)

 dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, 

numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot taki 

numer posiada, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

oraz adres poczty elektronicznej; 

2)   informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą wysyłane z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy; 
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3)   proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 

4)   informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. 

3. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w 

art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający może być 

wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

[5. 
(227)

 Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 

8.] 

<5. Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z 

zastrzeżeniem ust. 6 i 8.> 

6. 
(228)

 Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na 

wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dokonywać 

przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. 
(229)

 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający w 

zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający przepis art. 48 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Zmiana zarejestrowanego wysyłającego wymaga uzyskania nowego zezwolenia na 

wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, z wyłączeniem 

następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez 

nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

9. 
(230)

 (uchylony). 

10. 
(231)

 Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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2)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2-5. 

 

Art. 62b. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, nadaje podmiotowi numer akcyzowy 

zarejestrowanego wysyłającego.] 

<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, nadaje podmiotowi numer akcyzowy 

zarejestrowanego wysyłającego.> 

2. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający określa w 

szczególności: 

1)   numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego; 

2)   adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego wysyłającego; 

3)   rodzaj wysyłanych wyrobów akcyzowych; 

4)   formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego. 

 

Art. 63. 

1. 
(237)

 Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo 

mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać 

zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo 

może powstać, są obowiązane następujące podmioty: 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy; 

2)   zarejestrowany odbiorca; 

3)   zarejestrowany wysyłający; 

4)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

5)   podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1; 

6)   podmiot pośredniczący; 

7)   przedstawiciel podatkowy; 

8)   
(238)

 pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c; 

9)   
(239)

 podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c. 
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1a. 
(240)

 Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

2. 
(241)

 Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla 

zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo jednego lub 

wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat paliwowych. 

3. [Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, właściwy 

naczelnik urzędu celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w 

art. 67 ust. 1 pkt 1-3, złożone zamiast tego podmiotu lub łącznie z tym podmiotem przez:] 

 <Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w 

formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1–3, złożone zamiast tego podmiotu lub 

łącznie z tym podmiotem przez:> 

1)  
(242)

 przewoźnika lub spedytora - w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów 

akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia 

zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej, mogących powstać w stosunku do tych 

wyrobów akcyzowych, 

2)   właściciela wyrobów akcyzowych, 

3)   odbiorcę wyrobów akcyzowych, 

4)   wszystkie lub kilka podmiotów, o których mowa w pkt 1-3 

- w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości. 

4. 
(243)

 W przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych między 

składami podatkowymi oraz dostarczania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy 

ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego, 

zobowiązanie podatkowe podmiotu wysyłającego albo jego zobowiązanie podatkowe oraz 

opłata paliwowa, której obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do tych wyrobów 

akcyzowych, mogą być, na jego wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu 

odbierającego złożonym na terytorium kraju w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-

3, za zgodą podmiotu odbierającego. 

5. 
(244)

 Osoba, która złożyła zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z ust. 3 lub której 

zabezpieczeniem akcyzowym zostały objęte zobowiązanie podatkowe podmiotu 

wysyłającego albo jego zobowiązanie podatkowe oraz opłata paliwowa, której obowiązek 

zapłaty może powstać w stosunku do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zgodnie z 
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ust. 4, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe podmiotu 

obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłatę paliwową, do której 

zapłaty jest obowiązany ten podmiot, wraz z odsetkami za zwłokę, solidarnie z tym 

podmiotem, do wysokości kwoty: 

1)   złożonego zabezpieczenia akcyzowego - w przypadku, o którym mowa w ust. 3; 

2)   którą zostało obciążone zabezpieczenie generalne podmiotu odbierającego, lub kwoty 

zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej 

objętych zabezpieczeniem ryczałtowym tego podmiotu, wraz z odsetkami za zwłokę - w 

przypadku, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 64. 

1. [Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące 

warunki:] 

 <Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podmiot prowadzący skład 

podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten 

spełnia następujące warunki:> 

1)   ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2)   stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku; 

3)  
(245)

 jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z 

zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej; 

4)  
(246)

 nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 

niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe; 

[5)  
(247)

 zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika 

urzędu celnego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej, przypadających do zapłaty z 

tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.] 

<5) zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej, przypadających do 

zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty 

opłaty paliwowej.> 
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[1a. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, z 

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten spełnia warunki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3-5.] 

<1a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 

13 ust. 3, z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten 

spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3–5.> 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do rolników prowadzących skład 

podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na 

wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pisemny wniosek 

zwolnionego podmiotu zwolnienie może być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne 

okresy nie dłuższe niż 2 lata. 

4. 
(248)

 Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywanych 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub 

przedłużone. Wniosek o udzielenie zwolnienia, składany przez podmiot prowadzący skład 

podatkowy, powinien zawierać ponadto określenie rodzaju działalności prowadzonej 

przez podmiot w składzie podatkowym. 

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w ust. 1. 

[5a. 
(249)

 W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego wymagania określone 

w ust. 4 i 5, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu, na jaki zwolnienie zostało 

udzielone, zwolnienie to stosuje się do dnia doręczenia temu podmiotowi decyzji 

właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawie przedłużenia albo odmowy przedłużenia 

zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia, w którym upływa termin, na jaki 

zwolnienie zostało udzielone.] 



- 115 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<5a. W przypadku złożenia przez podmiot zwolniony z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego wniosku o przedłużenie tego zwolnienia, spełniającego 

wymagania określone w ust. 4 i 5, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu, 

na jaki zwolnienie zostało udzielone, zwolnienie to stosuje się do dnia doręczenia 

temu podmiotowi decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawie 

przedłużenia albo odmowy przedłużenia zwolnienia, nie dłużej jednak niż przez 90 

dni od dnia, w którym upływa termin, na jaki zwolnienie zostało udzielone.> 

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przemieszczania 

wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub objętych 

zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane w przypadku przemieszczania 

rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi 

prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju. 

[8. Podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest obowiązany do 

powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we 

wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub we wniosku o 

przedłużenie zwolnienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w 

przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy którykolwiek z warunków 

określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<8. Podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest 

obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o 

zmianach danych zawartych we wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego lub we wniosku o przedłużenie zwolnienia, w terminie 7 

dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 

1a, w przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy którykolwiek 

z warunków określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 2.> 

10. 
(250)

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

sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym rodzaj 

dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa w ust. 3, 

a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia zobowiązań 
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podatkowych oraz opłaty paliwowej, a także konieczność zapewnienia przepływu 

informacji o zwolnieniach z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

 

Art. 65. 

1. Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego: 

1)   podmiot prowadzący skład podatkowy, 

2)   zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

3)   zarejestrowany wysyłający, 

4)   podmiot pośredniczący, 

5)   podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

6)   
(251)

 pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,, 

7)   
(252)

 podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c 

- 
(253)

 składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania 

pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu 

opłat paliwowych. 

1a. Zabezpieczenie generalne może być również złożone na pisemny wniosek: 

1)  
(254)

 podatnika, o którym mowa w art. 78 ust. 1, lub przedstawiciela podatkowego, dla 

zagwarantowania pokrycia ich zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, do 

których zapłaty mogą być obowiązane te podmioty; 

2)  
(255)

 przewoźnika lub spedytora, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych 

mogących powstać w stosunku do przemieszczanych przez nich, z zastosowaniem 

procedury zawieszania poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych podmiotów obowiązanych 

do złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz opłat paliwowych, do których zapłaty mogą 

być obowiązane te podmioty. 

2. 
(256)

 [Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z 

uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia 

generalnego, z uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym:> 
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1)  
(257)

 wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu 

zabezpieczenia; 

2)  
(258)

 szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać. 

3. 
(259)

 Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący ustala 

się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania 

podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie z 

przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków tego 

zwolnienia oraz maksymalnej kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty może 

powstać w stosunku do tych wyrobów. 

3a. 
(260)

 Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot, o którym mowa w 

ust. 1a, ustala się w kwocie wskazanej przez ten podmiot we wniosku o złożenie 

zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym 

na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które 

mają być objęte tym zabezpieczeniem. 

3b. 
(261)

 Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy oraz podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w 

art. 20d pkt 1 lit. c, ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 

miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku sprzedaży 

suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy, który 

zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczący podmiot 

tytoniowy lub zużycia suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy, jednak 

nie mniejszej niż 2 mln zł. 

[4. 
(262)

 Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy oraz 

stawki opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w 

przypadku gdy tego dnia nie można ustalić - w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli jednak 

stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną zmianie w trakcie trwania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu celnego koryguje wysokość 

zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który złożył zabezpieczenie.] 

<4. Dla ustalenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego stosuje się stawki akcyzy oraz 

stawki opłaty paliwowej, obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, a 

w przypadku gdy tego dnia nie można ustalić – w dniu złożenia zabezpieczenia; jeżeli 
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jednak stawki akcyzy lub stawki opłaty paliwowej ulegną zmianie w trakcie trwania 

procedury zawieszenia poboru akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

koryguje wysokość zabezpieczenia akcyzowego i powiadamia o tym podmiot, który 

złożył zabezpieczenie.> 

5. 
(263)

 W przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania 

pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat 

paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których 

mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego 

zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań 

podatkowych oraz opłat paliwowych. 

6. 
(264)

 Podmiot pośredniczący, pośredniczący podmiot tytoniowy i podmiot reprezentujący 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, są obowiązane 

aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego w sposób zapewniający pokrycie 

mogących powstać w każdym czasie ich zobowiązań podatkowych, a w przypadku 

podmiotu pośredniczącego - także opłat paliwowych, do których zapłaty może być on 

obowiązany. 

7. 
(265)

 Dokonanie czynności lub zaistnienie stanu faktycznego, powodujących powstanie 

obowiązku podatkowego, a w przypadku pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz 

podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 

1 lit. c, nabycie suszu tytoniowego, odpowiednio, przez ten pośredniczący podmiot 

tytoniowy albo tego przedsiębiorcę zagranicznego, wymaga odnotowania obciążenia 

zabezpieczenia generalnego odpowiednio kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, 

po uprzednim ustaleniu stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego, z zastrzeżeniem 

art. 63 ust. 1a. 

7a. 
(266)

 Z zastrzeżeniem art. 41a ust. 6, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą 

powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania 

podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, 

i jego zwolnienie z obciążenia w przypadkach, o których mowa: 

[1)   w ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 1a - odnotowuje właściwy naczelnik urzędu celnego;] 

<1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz ust. 1a – odnotowuje właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego;> 
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2)   w ust. 1 pkt 4 - odnotowuje podmiot pośredniczący; 

3)   
(267)

 w ust. 1 pkt 6 - odnotowuje pośredniczący podmiot tytoniowy; 

4)   
(268)

 w ust. 1 pkt 7 - odnotowuje podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c. 

[7b. 
(269)

 Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego zwolnienie z 

obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest odnotowywane z 

wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony w ust. 1 pkt 1-3 i 5, pod 

warunkiem że sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego oraz 

zwalniania go z tego obciążenia zapewnia możliwość ustalenia w każdym czasie stanu 

wykorzystania tego zabezpieczenia oraz został uzgodniony na piśmie z właściwym 

naczelnikiem urzędu celnego. 

8. 
(270)

 Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 

ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wyraża zgodę na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań 

podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty 

opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3-5a, 8 i 9 oraz przepisy wydane 

na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania spełnienia warunków 

określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów potwierdzających ich spełnienie, 

stosuje się odpowiednio. 

9. 
(271)

 Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest 

obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, z 

zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. 

9a. 
(272)

 Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego albo podmiotu reprezentującego 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, który spełnia 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik 

urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem ust. 9b, na 

poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane 

te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł. 

9b. 
(273)

 Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią 

infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami 
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suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, 

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz nie 

naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, 

właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z 

uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem 

ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu 

tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł. 

10. 
(274)

 Właściwy naczelnik urzędu celnego co najmniej raz w roku ustala ponownie wysokość 

zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku zmiany maksymalnych kwot 

zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych podlegających zabezpieczeniu 

akcyzowemu, zmiany ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego 

wewnątrzwspólnotowo lub importowanego w okresie roku przez pośredniczący podmiot 

tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, lub na wniosek podmiotu składającego 

zabezpieczenie ryczałtowe.] 

<7b. Obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać 

zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, a także jego 

zwolnienie z obciążenia, w przypadkach gdy to obciążenie lub zwolnienie nie jest 

odnotowywane z wykorzystaniem Systemu, może odnotowywać podmiot określony w 

ust. 1 pkt 1–3 i 5, pod warunkiem że sposób odnotowywania obciążania 

zabezpieczenia generalnego oraz zwalniania go z tego obciążenia zapewnia 

możliwość ustalenia w każdym czasie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia oraz 

został uzgodniony na piśmie z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego. 

8. Na wniosek podmiotu określonego w ust. 1, który spełnia warunki określone w art. 64 

ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyraża zgodę na złożenie 

zabezpieczenia ryczałtowego dla zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań 

podatkowych albo wykonania jego zobowiązań podatkowych oraz obowiązku 

zapłaty opłaty paliwowej przez ten podmiot. Przepisy art. 64 ust. 3–5a, 8 i 9 oraz 

przepisy wydane na podstawie art. 64 ust. 10 dotyczące sposobu dokumentowania 

spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1, w tym rodzaju dokumentów 

potwierdzających ich spełnienie, stosuje się odpowiednio. 
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9. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego 

na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest 

obowiązany podmiot składający wniosek o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, z 

zastrzeżeniem ust. 9a i 9b. 

9a. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego albo podmiotu reprezentującego 

przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c, który spełnia 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, właściwy 

naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, z 

zastrzeżeniem ust. 9b, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do 

którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł. 

9b. Na wniosek pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią 

infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z 

producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu 

tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 

ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku 

przed dniem złożenia wniosku, właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala 

wysokość zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego 

nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego 

przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 

mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln 

zł. 

10. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala ponownie 

wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, w szczególności w przypadku zmiany 

maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych podlegających 

zabezpieczeniu akcyzowemu, zmiany ilości suszu tytoniowego nabytego na 

terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego w okresie 

roku przez pośredniczący podmiot tytoniowy, o którym mowa w ust. 9b, lub na 

wniosek podmiotu składającego zabezpieczenie ryczałtowe.> 

 

Art. 69. 

[1. 
(279)

 Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, 

jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast podmiotu 
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obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, bezwarunkowo i 

nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu celnego, zabezpieczonej 

kwoty zobowiązania podatkowego, zabezpieczonej kwoty opłaty paliwowej, albo obu tych 

kwot, wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli ich zapłacenie stanie się wymagalne.] 

<1. Gwarant powinien zobowiązać się na piśmie do zapłacenia, solidarnie z podatnikiem, 

jego następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast 

podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, zabezpieczonej kwoty zobowiązania podatkowego, zabezpieczonej 

kwoty opłaty paliwowej, albo obu tych kwot, wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli ich 

zapłacenie stanie się wymagalne.> 

2. 
(280)

 Gwarant odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, jego 

następcami prawnymi oraz osobą, której udzielił gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, złożonej przez tę osobę jako zabezpieczenie akcyzowe zamiast 

podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub łącznie z nim, za 

zobowiązanie podatkowe objęte gwarancją do czasu jego wygaśnięcia oraz za opłatę 

paliwową objętą gwarancją do czasu wygaśnięcia obowiązku jej zapłaty, wraz z 

odsetkami za zwłokę - do wysokości kwoty gwarancji. 

3. 
(281)

 Gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Unii 

Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą 

na terytorium kraju działalność bankową lub ubezpieczeniową, w rozumieniu przepisów, 

odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), 

oraz: 

1)   posiadają na podstawie tych przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych na całym terytorium kraju; 

2)   zawiadomią, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych o 

zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, składanych jako 

zabezpieczenie akcyzowe. 
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4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z Przewodniczącym 

Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gwarantów, o 

których mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako 

zabezpieczenie akcyzowe, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji 

przez gwaranta zobowiązania, o którym mowa w ust. 1. 

 

[Art. 71. 

(282)
 1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego, 

jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania 

podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty paliwowej. 

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego z 

określonym terminem ważności, jeżeli nie zabezpiecza ono w sposób skuteczny pokrycia w 

terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz 

kwoty opłaty paliwowej.] 

< Art. 71. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia 

akcyzowego, jeżeli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości 

kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz 

kwoty opłaty paliwowej. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia 

akcyzowego z określonym terminem ważności, jeżeli nie zabezpiecza ono w sposób 

skuteczny pokrycia w terminie kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty 

zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty paliwowej.> 

 

Art. 72. 

[1. 
(283)

 Jeżeli właściwy naczelnik urzędu celnego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie 

akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty zobowiązania 

podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, jest 

obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia dodatkowego lub nowego 

zabezpieczenia akcyzowego.] 



- 124 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1. Jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że złożone zabezpieczenie 

akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości lub w terminie kwoty 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, jest obowiązany zażądać przedłużenia zabezpieczenia, złożenia 

dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.> 

2. Podmiot, który złożył zabezpieczenie akcyzowe na czas oznaczony, jest obowiązany 

najpóźniej na miesiąc przed upływem tego terminu udokumentować przedłużenie jego 

ważności lub złożyć nowe zabezpieczenie akcyzowe. 

 

Art. 78. 

1. 
(295)

 W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe 

wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, 

jest obowiązany: 

[1)   
(296)

 przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

celnego;] 

<1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać 

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego;> 

2)   
(297)

 potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego 

z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie 

uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu 

wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim 

wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z terytorium państwa 

członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, oraz w 

przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy 

inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu 

towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub 

zapłaty akcyzy na terytorium kraju; 
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[3)   
(298)

 bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i 

dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 

dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;] 

<3) bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę 

i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w 

przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką 

akcyzy inną niż stawka zerowa;> 

3a)  
(299)

 złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

4)   
(300)

 (uchylony). 

[2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest 

obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy.] 

<2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

jest obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty 

akcyzy.> 

3. 
(301)

 Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

4. 
(302)

 Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 

cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

[4a. 
(303)

 Do deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 24c stosuje się 

odpowiednio.] 
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5. 
(304)

 (uchylony). 

6. 
(305)

 (uchylony). 

7. 
(306)

 (uchylony). 

7a. 
(307)

 Warunkiem dokonania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jest posiadanie: 

1)   koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub 

2)   wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 

lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i 

zakłóceń na rynku naftowym. 

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

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty. 

9. 
(308)

 (uchylony). 

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

wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej 

złożenia, pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości akcyzy. 

Art. 80. 

[1. Przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie podmiot, spełniający łącznie warunki, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, któremu właściwy naczelnik urzędu celnego 

wydał zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 

podatkowego.] 

<1. Przedstawicielem podatkowym może być wyłącznie podmiot, spełniający łącznie 

warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2–6, któremu właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego wydał zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego.> 

2. Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany: 
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1)   obliczać akcyzę i dokonywać zapłaty akcyzy przypadającej do zapłaty; 

[2)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe;] 

<2) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe;> 

3)   
(311)

 (uchylony). 

[2a. 
(312)

 Do deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przepis art. 24c stosuje 

się odpowiednio.] 

3. 
(313)

 (uchylony). 

4. 
(314)

 (uchylony). 

5. 
(315)

 (uchylony). 

6. 
(316)

 (uchylony). 

Art. 81. 

[1. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 

wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, na wniosek sprzedawcy.] 

<1. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 

wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, 

przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek sprzedawcy.> 

2. 
(317)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące sprzedawcy i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 

nazwę sprzedawcy, adres jego siedziby lub zamieszkania, określenie rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, dane identyfikacyjne przedstawiciela podatkowego, w 

szczególności imię i nazwisko lub nazwę przedstawiciela podatkowego, adres jego 

siedziby lub zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o ile przedstawiciel podatkowy taki numer posiada, numer identyfikacyjny 

REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także 

rodzaj wyrobów akcyzowych, które będą nabywane wewnątrzwspólnotowo. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, sprzedawca jest obowiązany załączyć oświadczenie 

o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela podatkowego na wykonywanie przez niego 

czynności w tym charakterze oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez 

przedstawiciela podatkowego warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 

określa w szczególności: 

1)   adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela podatkowego; 
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2)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy; 

3)   rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo. 

[5. 
(318)

 Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6 i 8.] 

<5. Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem 

ust. 6 i 8.> 

6. 
(319)

 Powiadomienia o planowanej zmianie danych zawartych w zezwoleniu na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dokonywać 

przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. 
(320)

 Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 

zezwolenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do zmiany zezwolenia na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego przepis art. 48 ust. 7 

stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiana przedstawiciela podatkowego lub sprzedawcy określonych w zezwoleniu na 

wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wymaga uzyskania 

nowego zezwolenia, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów 

przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach 

prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

9. 
(321)

 (uchylony). 

10. 
(322)

 Do: 

1)   odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela 

podatkowego stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2)   cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze 

przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio przepis art. 52 ust. 2-5. 

 

Art. 82. 

1. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza 

została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 
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1)   podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów akcyzowych, 

albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy 

wewnątrzwspólnotowej 

[- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.] 

<– na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju.> 

2. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na 

terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1)   podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo 

2)   podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu 

[- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od 

dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.] 

<– na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 

roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.> 

2a. 
(323)

 W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii 

Europejskiej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy: 

1)   powstała nieprawidłowość na terytorium kraju lub 

2)   nie można ustalić miejsca, gdzie powstała nieprawidłowość, a powstanie tej 

nieprawidłowości zostanie stwierdzone na terytorium kraju 

[- właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek 

akcyzy obowiązujących w dniu, w którym powstała nieprawidłowość, a jeżeli tego dnia nie 

można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono powstanie tej 

nieprawidłowości.] 

<– właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym powstała nieprawidłowość, a jeżeli 

tego dnia nie można ustalić – obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono 

powstanie tej nieprawidłowości.> 

[2b. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z 
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terytorium którego dokonano wysyłki, o powstaniu lub stwierdzeniu powstania 

nieprawidłowości oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2c. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów 

akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium 

kraju, właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem 

stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym nieprawidłowość ta powstała. 

2d. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2c, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w 

którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości, o 

powstaniu nieprawidłowości oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju.] 

<2b. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, z terytorium którego dokonano wysyłki, o powstaniu lub stwierdzeniu 

powstania nieprawidłowości oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2c. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana 

na terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty nabycia 

wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała 

na terytorium kraju, właściwy naczelnik urzędu skarbowego pobiera akcyzę 

obliczaną z zastosowaniem stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym 

nieprawidłowość ta powstała. 

2d. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2c, jest obowiązany 

poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania 

nieprawidłowości, o powstaniu nieprawidłowości oraz o pobraniu akcyzy na 

terytorium kraju.> 

2e. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 

terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez 

odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa 

członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana, podmiotowi, który zapłacił akcyzę w 

związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości na terytorium kraju, przysługuje 

zwrot zapłaconej akcyzy. 
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[2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek 

podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy.] 

<2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy następuje na pisemny 

wniosek podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w 

terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności akcyzy.> 

2g. 
(324)

 Za nieprawidłowość uważa się sytuacje, do których dochodzi w trakcie 

przemieszczania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w wyniku których całe 

przemieszczanie lub część przemieszczania tych wyrobów nie kończy się zgodnie z 

przepisami, z wyłączeniem sytuacji, w których doszło do całkowitego zniszczenia lub 

nieodwracalnej utraty wyrobów akcyzowych. 

3. [Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego:] 

 < Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot 

akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:> 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

2)  
(325)

 potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub na 

kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, w przypadku wyrobów 

akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy; 

2a)  
(326)

 potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym, w przypadku wyrobów 

akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium 

kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument 

potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. 

4. [Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy 

są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:] 
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< Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot 

akcyzy są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:> 

1)   dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 

2)   
(327)

 udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju 

poza obszar celny Unii Europejskiej w rozumieniu art. 4 unijnego kodeksu celnego, w 

sposób zgodny z przepisami prawa celnego, a w przypadku wywozu, o którym mowa w 

art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne. 

4a. [Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest 

obowiązany przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego:] 

 < Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest 

obowiązany przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:> 

1)   dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 

2)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym powstała nieprawidłowość; 

3)   dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w związku ze stwierdzeniem powstania 

nieprawidłowości na terytorium kraju. 

5. Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu 

wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od 

minimalnej kwoty zwrotu. 

[6. Właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w 

oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a. 

6a. W przypadku niedokonania przez właściwego naczelnika urzędu celnego zwrotu akcyzy, o 

którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, w terminach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7, zwrot ten traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą 

oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa.] 

<6. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot 

akcyzy w oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3–4a. 

6a. W przypadku niedokonania przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego zwrotu 

akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, w terminach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 7, zwrot ten traktuje się jako nadpłatę podatku 
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podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Ordynacja podatkowa.> 

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

terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę 

zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając: 

1)   konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych 

wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych; 

2)   konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy; 

3)   ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

 

Art. 83a. 

1. W przypadku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą uznanej przez 

podatnika może on dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest 

obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów. 

2. Podatnik może dokonać obniżenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku całkowitego 

zniszczenia reklamowanych wyrobów akcyzowych: 

1)   w składzie podatkowym albo, 

[2)   za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego - w innym miejscu spełniającym 

warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności 

przedstawiciela organu podatkowego.] 

<2) za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w innym miejscu spełniającym 

warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności 

przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.> 

[2a. 
(328)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu celnego po 

otrzymaniu zawiadomienia podatnika o zamiarze zniszczenia wyrobów akcyzowych może 

udzielić zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 

95 ust. 1, bez obecności przedstawiciela organu podatkowego.] 

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego po otrzymaniu zawiadomienia podatnika o zamiarze zniszczenia 

wyrobów akcyzowych może udzielić zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 95 ust. 1, bez obecności przedstawiciela 

naczelnika urzędu celno-skarbowego.> 



- 134 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Z czynności zniszczenia wyrobów akcyzowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza 

się, w dwóch egzemplarzach, protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym 

podaje się przyczyny tego zniszczenia. Protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych 

podpisuje podatnik oraz obecny przy czynności zniszczenia przedstawiciel organu 

podatkowego. 

[4. 
(329)

 W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych bez obecności 

przedstawiciela organu podatkowego podatnik, w terminie 3 dni roboczych, składa 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie potwierdzające zniszczenie 

wyrobów akcyzowych.] 

<4. W przypadku udzielenia zgody na zniszczenie wyrobów akcyzowych bez obecności 

przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego podatnik, w terminie 3 dni 

roboczych, składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie 

potwierdzające zniszczenie wyrobów akcyzowych.> 

5. 
(330)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać w szczególności: 

1)   datę zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

2)   ilość zniszczonych wyrobów akcyzowych; 

3)   czytelny podpis składającego oświadczenie. 

 

Art. 85. 

1. [Właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla 

poszczególnych podmiotów, na ich wniosek:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze 

decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek:> 

1)   normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych; 

2)   dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych: 

a)  objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich użycia do produkcji 

innych wyrobów, 

b)  o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot 

zużywający. 

2. [Właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, w drodze decyzji wydanej z 

urzędu dla poszczególnych podmiotów:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 7, w drodze decyzji 

wydanej z urzędu dla poszczególnych podmiotów:> 
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1)   może ustalić: 

a)  normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, 

b)  dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych 

- o których mowa w ust. 1; 

2)   ustala dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 

do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, znajdujących się poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy i objętych zerową stawką akcyzy, w przypadku ich zużycia do produkcji 

innych wyrobów; 

3)   
(333)

 ustala dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 

ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający. 

3. W przypadku posiadania przez podatnika więcej niż jednego zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub 

dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala 

się odrębnie dla każdego składu podatkowego. 

4. [Właściwy naczelnik urzędu celnego, ustalając normy dopuszczalnych ubytków wyrobów 

akcyzowych oraz dopuszczalne normy ich zużycia, uwzględni:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, ustalając normy dopuszczalnych ubytków 

wyrobów akcyzowych oraz dopuszczalne normy ich zużycia, uwzględni:> 

1)   rodzaj wyrobów akcyzowych; 

2)   specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których 

może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych; 

3)   warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku; 

4)   maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych określone w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5. 

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

1)   wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów 

akcyzowych powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie 

których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych; 

2)   szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów 

akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych; 

[3)   sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności w przypadkach 

rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów 

akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy dokonywaniu 
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tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez właściwego naczelnika 

urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.] 

<3) sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności w przypadkach 

rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków 

wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy 

dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów 

akcyzowych.> 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 5, uwzględni: 

1)   rodzaj wyrobów akcyzowych; 

2)   specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których 

może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych; 

3)   warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, normy dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich wyrobów 

akcyzowych, uwzględniając rodzaj wyrobów akcyzowych, specyfikę poszczególnych 

etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania 

ubytków wyrobów akcyzowych, warunki techniczne i technologiczne, w tym środki 

transportu, występujące w danym przypadku. 

8. Z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 7 decyzje wydane na 

podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a tracą moc w części dotyczącej norm 

dopuszczalnych ubytków, które zostały określone w tych przepisach. 

9. Jeżeli decyzje wydane na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustalają normy 

dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych korzystniejsze dla podmiotu niż 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, decyzje te zachowują moc do 

końca okresu, na jaki zostały wydane, a w przypadku decyzji bezterminowych - do końca 

roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym weszły w życie 

przepisy wydane na podstawie ust. 7. 

Art. 87. 

1. Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub 

przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub 
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przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli 

gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. 

2. Nie uznaje się za produkcję wyrobów energetycznych uzyskiwania niewielkiej ilości 

wyrobów energetycznych jako produktu ubocznego w procesie wytwarzania wyrobów 

niebędących wyrobami akcyzowymi. Za niewielką ilość uważa się ilość wyrobów 

energetycznych, jeżeli przychód osiągnięty z ich sprzedaży stanowi nie więcej niż 0,1% 

całości przychodu, w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), uzyskanego z 

prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok obrotowy lub deklarowanego w 

przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

3. Podmiot uzyskujący jako produkt uboczny niewielką ilość wyrobów energetycznych, o 

której mowa w ust. 2, jest obowiązany do: 

[1)   pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o rodzaju 

prowadzonej działalności i rodzaju uzyskiwanych wyrobów - w terminie 14 dni od dnia 

uzyskania po raz pierwszy tych wyrobów; 

2)   przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemnej informacji o 

uzyskanym przychodzie, z wyszczególnieniem ilości uzyskanych wyrobów, o których mowa 

w ust. 2, a także o wysokości przychodu osiągniętego ze sprzedaży tych wyrobów - na 

zakończenie każdego roku obrotowego.] 

<1) pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rodzaju 

prowadzonej działalności i rodzaju uzyskiwanych wyrobów – w terminie 14 dni od 

dnia uzyskania po raz pierwszy tych wyrobów; 

2) przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnej informacji o 

uzyskanym przychodzie, z wyszczególnieniem ilości uzyskanych wyrobów, o których 

mowa w ust. 2, a także o wysokości przychodu osiągniętego ze sprzedaży tych 

wyrobów – na zakończenie każdego roku obrotowego.> 

4. Nie uznaje się za produkcję wyrobów energetycznych dodawania do paliw silnikowych lub 

paliw opałowych dodatków lub domieszek w ilości stanowiącej nie więcej niż 0,2% 

objętości wyrobu energetycznego zawierającego te dodatki, z wyłączeniem barwienia i 

znakowania wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 90 ust. 1. 

 

Art. 88. 
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1. Podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności 

od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach 

gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ). 

2. Podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilość, wyrażona w 

megawatogodzinach (MWh). 

2a. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej podstawą opodatkowania energii 

elektrycznej jest jej szacunkowa ilość, wyrażona w megawatogodzinach (MWh). 

[2b. Podmiot, który określa szacunkową ilość nielegalnie pobranej energii elektrycznej, jest 

obowiązany powiadomić właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego o tym 

fakcie w terminie 7 dni od dnia ustalenia podmiotu dokonującego nielegalnego poboru 

energii elektrycznej.] 

<2b. Podmiot, który określa szacunkową ilość nielegalnie pobranej energii elektrycznej, 

jest obowiązany powiadomić właściwego dla podatnika naczelnika urzędu 

skarbowego o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia ustalenia podmiotu dokonującego 

nielegalnego poboru energii elektrycznej.> 

3. Podstawą opodatkowania w przypadku użycia do celów napędowych, z wyłączeniem celów 

żeglugi: 

1)   paliw opałowych, 

2)   olejów napędowych przeznaczonych do celów żeglugi 

- jest ich ilość, wyrażona w litrach, która może być przechowywana w zbiorniku 

podłączonym do odmierzacza paliw lub w zbiorniku pojazdu bądź innego środka 

przewozowego. 

4. Za użycie paliw opałowych lub olejów napędowych, o których mowa w ust. 3, niezgodnie z 

przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika 

podłączonego do odmierzacza paliw. 

5. Za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową 

przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów. 

6. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą 

odpowiednio: 

1)   23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701; 

2)   8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702; 

3)   27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704. 

7. Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe, które wynoszą: 
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1)   dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2705 00 00: 

a)  18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu koksowniczego powstającego w procesie 

produkcji koksu metodą wysokotemperaturowego odgazowania węgla koksowego, 

b)  18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ekspansyjnego i gazów resztkowych 

powstających na ciągach technologicznych nieorganicznych, 

c)  7,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu konwertorowego będącego produktem 

ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w konwertorze tlenowym w czasie 

przedmuchiwania tlenem ciekłej surówki żelaza, 

d)  3,6 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu wielkopiecowego będącego produktem 

ubocznym w trakcie procesu zachodzącego w wielkim piecu podczas przetapiania spieku 

rudnego i rudy żelaza na surówkę, w procesie redukcyjnym, 

e)  1,9 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu nadmiarowego będącego produktem 

ubocznym suchego chłodzenia koksu, 

f)  1,8 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu gardzielowego stanowiącego produkt 

odpadowy powstający w procesie wytapiania w piecach szybowych wsadu w postaci 

brykietów koncentratu miedziowego, koksu oraz mieszanki żużla konwertorowego i żużla 

z wytopu ołowiu, 

g)  18,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego w lit. a-f lub 

gdy nie można ustalić rodzaju wyrobu gazowego; 

2)   dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 11 00 - 45,2 GJ/1000 kilogramów; 

3)   dla wyrobów energetycznych o kodach CN od 2711 12 do 2711 19 00 - 46,0 GJ/1000 

kilogramów; 

4)   dla wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00: 

a)  31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, 

b)  27,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, 

c)  24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ls, 

d)  20,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ln, 

e)  16,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lm, 

f)  31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego w lit. a-e; 

5)   dla wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00: 

a)  24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, 

b)  115 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony; 
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6)   dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 - 31,0 GJ/1000 metrów 

sześciennych; 

7)   dla wyrobów gazowych niewymienionych w pkt 1, 2, 4 i 5 - 31,0 GJ/1000 metrów 

sześciennych. 

8. W przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych do obliczenia 

podstawy opodatkowania tych wyrobów przyjmuje się ilość tych wyrobów wynikającą z 

faktury dokumentującej ich sprzedaż. 

 

Art. 89. 

(ust. 1-8 pominięto) 

8a. 
(351)

 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, może być zastąpione oświadczeniem 

złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów 

akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, które wywiera skutek jedynie w 

stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, 

zawierającym dane określone w ust. 6 lub 8, pod warunkiem: 

[1)   przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu celnego 

przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;] 

<1) przekazania kopii tej umowy właściwemu dla sprzedawcy naczelnikowi urzędu 

skarbowego przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów;> 

2)   potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą. 

9. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe 

określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest obowiązana do okazania sprzedawcy 

dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w celu potwierdzenia jej tożsamości. 

10. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a osobom 

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jest obowiązany zastosować 

stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 albo odmówić sprzedaży tych wyrobów w 

przypadku, gdy: 

1)   osoba nabywająca te wyroby odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 

1; 

2)   dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi 

wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1; 

3)   adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w 

oświadczeniu nabywcy miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze; 
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4)   ilość i rodzaj nabywanych wyrobów akcyzowych są inne niż wskazane w oświadczeniu. 

[11. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych 

określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

celnego oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych 

lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do 

stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.] 

<11. Importer wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a składa 

właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów – właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego, oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów 

opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, 

uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a.> 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11, powinno zawierać dane dotyczące importera lub 

podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego, określenie ilości i rodzaju oraz 

przeznaczenia nabywanych wyrobów, datę i miejsce złożenia tego oświadczenia oraz 

czytelny podpis składającego oświadczenie; kopie złożonych oświadczeń powinny być 

przechowywane przez importera i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i 

udostępniane w celu kontroli. 

[13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, 

gdy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do 

obrotu jest inny niż właściwy naczelnik urzędu celnego w zakresie akcyzy na terytorium 

kraju dla podmiotu dokonującego importu, importer jest obowiązany do sporządzenia i 

przekazania do właściwego dla niego naczelnika urzędu celnego w zakresie akcyzy na 

terytorium kraju miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 11, w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone 

zgłoszenie celne. 

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a sporządza i 

przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięczne zestawienie 

oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń powinny być przechowywane 
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przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.] 

<13. W przypadku importu wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 

lit. a, importer jest obowiązany do sporządzenia i przekazania do właściwego dla 

niego naczelnika urzędu celno-skarbowego miesięcznego zestawienia oświadczeń, o 

których mowa w ust. 11, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym zostało złożone zgłoszenie celne. 

14. Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a 

sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, 

miesięczne zestawienie oświadczeń, o których mowa w ust. 5; oryginały oświadczeń 

powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu 

kontroli.> 

15. 
(352)

 Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać: 

1)   w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu 

przekazującego zestawienie, 

b)  ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie, 

c)  datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej 

zestawienie, 

d)  w przypadku oświadczeń, o których mowa w: 

–  ust. 5 pkt 1 - imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP 

lub REGON składającego oświadczenie, 

–  ust. 5 pkt 2 - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego 

oświadczenie; 

2)   w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 - dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-c. 

[16. 
(353)

 W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w 

wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej 

ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do 

celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy 

określoną w ust. 4 pkt 1.] 



- 143 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5–12, nie zostały spełnione i w 

wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania 

podatkowego ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie 

zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, 

stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.> 

 

rt. 99. 

1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, 

przetwarzanie, a także pakowanie. 

1a. 
(357)

 Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy 

użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. 

1b. 
(358)

 Za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta 

ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych. 

2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 

1)   na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 

2)   na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 

3)  
(359)

 na cygara i cygaretki - 393,00 zł za każdy kilogram. 

3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i 

nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą: 

1)   na papierosy - 343,98 zł za każde 1000 sztuk; 

2)   na tytoń do palenia - 229,32 zł za każdy kilogram. 

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej 

od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. 

5. (uchylony). 

5a. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną detaliczną 

cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości odpowiednio 

wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo ilości tytoniu do 

palenia. 

5b. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5a, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny 

sprzedaży obejmujące wszystkie podatki. 
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5c. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną 

cenę sprzedaży tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych z roku 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży 

są obliczane. 

5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje się średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 

miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna 

cena sprzedaży papierosów jest obliczana. 

6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez 

producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na 

opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9. 

7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów 

lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany 

wyznaczyć i wydrukować maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu jednostkowym 

tych wyrobów. 

8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do 

palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach 

jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się odpowiednio 

stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę 

detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla 

papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk 

papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. 

9. 
(360)

 W przypadku: 

[1)   nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych 

albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie została 

zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 

kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony,] 

<1) nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych 

nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych 

wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 
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podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, 

że podatek został zapłacony,> 

2)   produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47 

-   stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy 

czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej 

detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na 

jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że 

jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. 

10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70% 

maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym. 

11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów 

lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu 

do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie: 

1)   pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego, 

2)   roku kalendarzowego 

- poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne ceny 

sprzedaży. 

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

termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 11, 

uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów 

oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów, przed końcem roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o 

których mowa w ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 

papierosy. 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną  
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Art. 100. 

1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 

1)   import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

2)   nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3)   pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a)  wyprodukowanego na terytorium kraju, 

b)  od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 

2. 

[2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również 

sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium 

kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie 

została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 

kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.] 

<2. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest 

również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego 

na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli 

wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, 

że podatek został zapłacony.> 

2a. W przypadku wymiany, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika samochodu 

osobowego o pojemności 2000 centymetrów sześciennych albo niższej na silnik o 

pojemności powyżej 2000 centymetrów sześciennych przyjmuje się, że przedmiotem 

czynności podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika 

powyżej 2000 centymetrów sześciennych. 

2b. W przypadku instalacji, przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, silnika w 

samochodzie osobowym bez silnika przyjmuje się, że przedmiotem czynności 

podlegającej opodatkowaniu jest samochód osobowy o pojemności silnika, który został 

zainstalowany. 

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje się niezależnie od tego, czy wymiana bądź instalacja silnika 

zostały dokonane z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 
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3. Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota 

akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. 

4. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte 

pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 

8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 

wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które 

nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

5. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego: 

1)   sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

2)   zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

3)   wydanie w zamian za wierzytelności; 

4)   wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; 

5)   darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

6)   wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7)   przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

8)   przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, 

akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących 

osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego 

pracowników oraz byłych pracowników; 

9)   użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

[6. 
(362)

 Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 

ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-4, 6-8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 ust. 5 

i art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.] 

<6. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 

ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1–4, 6, 8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 

ust. 5 i art. 27–29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.> 

 

Art. 101. 

1. Obowiązek podatkowy z tytułu importu samochodu osobowego niezarejestrowanego 

wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem 

powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego. 
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2. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym powstaje z dniem: 

1)   przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na 

terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak 

właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju; 

2)   nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie 

prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po 

przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju; 

3)   złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na 

terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego 

właścicielem. 

2a. Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

albo sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a, nie powstaje, jeżeli ten 

samochód osobowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowany w 

terminie 30 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego albo sprzedaży, o której mowa 

w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a. Fakt dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu jest 

potwierdzany przez dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 3. 

3. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego 

niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 

powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z 

dniem wykonania tych czynności. 

4. Jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek 

podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc 

od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem 

wykonania tych czynności. Sprzedawca jest obowiązany do wykazania na wystawionej 

fakturze kwoty akcyzy od dokonanej sprzedaży. 

[5. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej 

czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 lub ust. 2, za datę 

jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ 

kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.] 
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<5. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

danej czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 100 ust. 1 lub 

ust. 2, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ 

podatkowy stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.> 

 

Art. 103. 

1. Organy egzekucyjne, określone w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 101 i 293), są płatnikami akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie 

egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza nie została zapłacona. 

[2. Płatnik akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, jest obowiązany obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej 

w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano 

samochód, a także przekazać w tym terminie do właściwego naczelnika urzędu celnego 

deklarację o wysokości pobranej i wpłaconej akcyzy według ustalonego wzoru.] 

<2. Płatnik akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu 

osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym, jest obowiązany obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym sprzedano samochód, a także przekazać w tym terminie do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarację o wysokości pobranej i 

wpłaconej akcyzy według ustalonego wzoru.> 

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

szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i 

wpłaconej przez płatnika oraz wzór tej deklaracji, zamieszczając objaśnienia co do 

sposobu prawidłowego składania deklaracji oraz informacje o miejscu ich składania, jak 

również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia kwoty akcyzy. 

 

Art. 104. 

1. Podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest: 
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1)   kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju 

pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego 

samochodu osobowego; 

2)   kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku jego 

nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 

2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego 

pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy; 

3)   wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu 

tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. 
(363)

 W przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy 

dotyczące procedury uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica 

między wartością celną produktów przetworzonych lub zamiennych dopuszczonych do 

obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. 

3. 
(364)

 Podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą 

odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych jest 

wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty 

procedurą dopuszczenia do obrotu. 

4. Podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również 

prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a 

zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez 

pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie 

przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany. 

[5. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się 

określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają 

obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu.] 

<5. Do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się 

określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli urzędy celno-

skarbowe mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu.> 

6. Podstawą opodatkowania z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 

osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego 

państwa członkowskiego jest wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem 



- 151 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale 

zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną. 

6a. W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie 

wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. 

7. Jeżeli nie można określić kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególności w 

przypadku darowizny samochodu osobowego, za podstawę opodatkowania przyjmuje się 

średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o 

kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy. 

[8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 

100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej 

wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli 

skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania 

przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od 

średniej wartości rynkowej samochodu osobowego. 

9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy 

opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości 

znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania.] 

<8. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa 

w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega 

od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy wzywa 

podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn 

uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej 

wartości rynkowej samochodu osobowego. 

9. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy 

opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości 

znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, organ 

podatkowy określi wysokość podstawy opodatkowania.> 

10. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego 

odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii 

biegłego lub biegłych ponosi podatnik. 

11. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie 

notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny 
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zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego 

samego modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym 

wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub 

nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy. 

12. Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się bieżący 

kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

13. W przypadku gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego nie został wyliczony i 

ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni waluty obcej, do przeliczenia 

podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się ostatni, przed dniem 

powstania obowiązku podatkowego, bieżący kurs średni wyliczony i ogłoszony przez 

Narodowy Bank Polski. 

Art. 106. 

1. Podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, 

bez wezwania organu podatkowego: 

[1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe w sprawie 

akcyzy, według ustalonego wzoru, 

2)   obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej] 

<1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe w 

sprawie akcyzy, według ustalonego wzoru, 

2) obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego > 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

[2. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania 

organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania 

obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego 

na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

3. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany 

po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu 

podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w 

terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż 
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w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o 

ruchu drogowym.] 

<2. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania 

organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji 

samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

3. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania 

organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego, akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku 

podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.> 

[3a. 
(365)

 Do deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, przepis art. 24c 

stosuje się odpowiednio.] 

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

wzory: 

1)   deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 

2)   deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2 

- wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacje o 

terminach i miejscu ich składania, pouczenie, że deklaracje stanowią podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, jak również zapewniając możliwość prawidłowego 

obliczenia wysokości akcyzy. 

 

Art. 107. 

[1. 
(366)

 Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym 

niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy 

wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego 

imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek 
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złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie roku od dnia dokonania 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.] 

<1. Podmiot, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym 

niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący 

dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli 

w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy 

na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku 

od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu 

osobowego.> 

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. 
(367)

 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.] 

<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 właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego i właściwy dyrektor izby administracji skarbowej.> 

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 
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konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy oraz ekonomiczną 

opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

 

Art. 109. 

[1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, właściwy naczelnik urzędu celnego jest obowiązany, dla celów związanych z 

rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego 

wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeżeniem 

art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4. 

2. Dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym, naczelnik urzędu celnego jest obowiązany wydać na 

wniosek zainteresowanego podmiotu dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty 

akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4.] 

<1. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany, dla celów 

związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania 

podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na 

terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4. 

2. Dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, naczelnik urzędu skarbowego jest 

obowiązany wydać na wniosek zainteresowanego podmiotu dokument 

potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 6 i art. 111 ust. 4.> 

3. W przypadku sprzedaży nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego, 

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany 

przekazać nabywcy dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub 

dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, z 

zastrzeżeniem ust. 3a-3c. 

3a. Podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, 

prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych 

salonów sprzedaży, posiadający z nimi długoterminowe umowy, może nie przekazywać 
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tym salonom oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli przekaże im kopię tego dokumentu. Kopia powinna 

zawierać oświadczenie podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowych nabyć 

samochodów osobowych o posiadaniu przez ten podmiot oryginału tego dokumentu. 

3b. W przypadku przekazania przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia 

samochodów osobowych wyspecjalizowanemu salonowi sprzedaży oryginału dokumentu 

potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1, dla celów 

związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym, wyspecjalizowany salon sprzedaży może nie przekazywać nabywcy 

samochodu osobowego oryginału tego dokumentu, jeżeli dołączy do faktury 

oświadczenie, że posiada oryginał tego dokumentu. 

3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, gdy wyspecjalizowany salon sprzedaży nie 

posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 1, dla celów związanych z 

rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, jest obowiązany dołączyć do faktury oświadczenie, że posiada kopię 

dokumentu, o której mowa w ust. 3a. 

3d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3b i 3c, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawionej fakturze. 

3e. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży, o którym mowa w ust. 3a-3c, należy rozumieć 

osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej prowadzącą salon sprzedaży samochodów osobowych autoryzowany przez 

producenta samochodów osobowych lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

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

wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zasady rejestracji 

samochodów osobowych oraz konieczność identyfikacji samochodów osobowych. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   szczegółowy tryb obiegu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

2)   inne dokumenty niż dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające zapłatę akcyzy 

na terytorium kraju od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo, dla 

celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju 
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- uwzględniając sytuację na rynku w zakresie obrotu samochodami osobowymi, potrzeby 

dokumentowania zapłaty akcyzy oraz braku obowiązku zapłaty akcyzy oraz zasady 

rejestracji samochodów osobowych i konieczność identyfikacji samochodów osobowych. 

 

Art. 110. 

1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą 

na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium 

państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące 

warunki: 

1)   samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby; 

2)   samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej 

pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy 

przed zmianą miejsca pobytu; 

[3)   osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający 

spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;] 

<3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód 

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;> 

4)   samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób 

oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu 

na terytorium kraju; 

5)   samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami 

dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie 

zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku. 

2. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną przybywającą 

z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju na pobyt stały w związku z 

zawarciem związku małżeńskiego, jeżeli łącznie są spełnione warunki, o których mowa w 

ust. 1, oraz przywóz następuje w okresie 2 miesięcy przed przewidywaną datą zawarcia 

związku małżeńskiego albo 4 miesięcy po dacie zawarcia tego związku małżeńskiego. 

[3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2, jest obowiązana do przedłożenia właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego dowodu zawarcia związku małżeńskiego w okresie 4 

miesięcy od daty jego zawarcia. 
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4. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną, która nabyła w 

drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu 

osobowego na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta 

przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dokument stwierdzający prawo 

własności lub prawo użytkowania samochodu osobowego nabyte w drodze dziedziczenia 

potwierdzony przez notariusza lub inne właściwe władze, a także że samochód osobowy 

jest przywożony na terytorium kraju nie później niż w terminie 2 lat, licząc od daty 

wejścia w posiadanie tego samochodu.] 

<3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 2, jest obowiązana do przedłożenia 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowodu zawarcia związku 

małżeńskiego w okresie 4 miesięcy od daty jego zawarcia. 

4. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony przez osobę fizyczną, która 

nabyła w drodze dziedziczenia prawo własności lub prawo użytkowania tego 

samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem że 

osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokument 

stwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania samochodu osobowego 

nabyte w drodze dziedziczenia potwierdzony przez notariusza lub inne właściwe 

władze, a także że samochód osobowy jest przywożony na terytorium kraju nie 

później niż w terminie 2 lat, licząc od daty wejścia w posiadanie tego samochodu.> 

5. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby 

zagranicznej i żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby 

wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do 

pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju - w przypadku gdy nie 

istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów osobowych używanych przez te 

podmioty na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej, z których powracają. 

[6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje 

zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.] 

<6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.> 

7. W przypadku przywozu, o którym mowa w ust. 1 i 2, z terytorium państwa 

członkowskiego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został przywieziony 

przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju. 
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8. Za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co 

najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. 

W przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo na osobiste powiązania 

wskazuje istnienie ścisłych więzi pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka. 

Jednakże za miejsce stałego pobytu osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż 

miejsce powiązań osobistych, i z tego względu przebywającej na zmianę w różnych 

miejscach na terytoriach dwóch lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, 

uznaje się miejsce, z którym jest związana osobiście, pod warunkiem że regularnie tam 

powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba mieszka na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym 

czasie. Studia wyższe bądź nauka w szkole poza miejscem stałego pobytu nie stanowią 

zmiany miejsca stałego pobytu. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na terytorium 

kraju na pobyt stały lub powracających z czasowego pobytu z terytorium państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

Art. 110a. 

1. 
(369)

 Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek 

transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), spełniający cechy 

techniczne i jakościowe, z wyłączeniem wyposażenia w wyroby medyczne, określone w 

Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których 

szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych: 

1)   typu B - ambulans ratunkowy; 

2)   typu C - ruchoma jednostka intensywnej opieki. 

[2a. 
(370)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje na 

wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.] 
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<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające 

zwolnienie od akcyzy.> 

2b. 
(371)

 Zmiany Polskiej Normy PN-EN 1789+A1 nie powodują zmian w opodatkowaniu 

akcyzą samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. 

 

Art. 111. 

1. Zwalnia się od akcyzy: 

1)   samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych przez osobę fizyczną 

przybywającą na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są 

spełnione następujące warunki: 

a)  osoba fizyczna ma miejsce stałego pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8, na terytorium 

państwa członkowskiego, 

b)  samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby, 

c)  termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 6 miesięcy w 12-

miesięcznym okresie, 

d)  samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób 

oddany do użytku osobie trzeciej w okresie czasowego przywozu, jednakże samochód 

osobowy należący do przedsiębiorstwa wynajmującego z siedzibą na terytorium państwa 

członkowskiego może być podnajmowany w celu jego ponownego przywozu, jeżeli 

znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego na skutek wykonania umowy 

najmu, która na terytorium tego państwa członkowskiego została zrealizowana; samochód 

może też być zwrócony na terytorium państwa członkowskiego przez pracownika 

przedsiębiorstwa wynajmującego, na terytorium którego został wynajęty, także w 

przypadku gdy pracownik ma miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 

2)   samochód osobowy przywożony czasowo do celów zawodowych przez osobę fizyczną 

przybywającą na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są 

spełnione następujące warunki: 

a)  osoba fizyczna ma miejsce stałego pobytu, w rozumieniu art. 110 ust. 8, na terytorium 

państwa członkowskiego, 

b)  termin czasowego przywozu samochodu osobowego nie przekroczy 6 miesięcy w 12-

miesięcznym okresie, 
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c)  samochód osobowy nie będzie służył na terytorium kraju do odpłatnego transportu osób 

ani do odpłatnego lub nieodpłatnego transportu towarów do celów przemysłowych lub 

handlowych, 

d)  samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób 

oddany do użytku osobie trzeciej w okresie czasowego przywozu, 

e)  samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami 

dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi na terytorium państwa członkowskiego, na 

terytorium którego osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie 

zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku, z zastrzeżeniem ust. 2; 

3)   samochód osobowy przywożony czasowo, zarejestrowany na terytorium państwa 

członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, używany w 

regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na terytorium kraju, 

jeżeli łącznie są spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c-e; 

4)   samochód osobowy przywożony czasowo, zarejestrowany na terytorium państwa 

członkowskiego, w którym student ma miejsce zamieszkania, używany przez niego na 

terytorium kraju, w którym przebywa on wyłącznie w celu studiowania, jeżeli łącznie są 

spełnione warunki określone w pkt 2 lit. a i c-e. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, uważa się za spełniony, jeżeli samochód 

osobowy posiada urzędowy znak rejestracyjny państwa członkowskiego, na terytorium 

którego został zarejestrowany, z wyłączeniem tymczasowych znaków rejestracyjnych. W 

przypadku samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium państwa 

członkowskiego, na terytorium którego wydanie urzędowych znaków rejestracyjnych nie 

stanowi dowodu, że samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu 

zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi na terytorium państwa 

członkowskiego, użytkownik powinien wykazać w inny sposób, że wymagane podatki lub 

opłaty zostały zapłacone. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest bezterminowe. 

[4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje na 

wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.] 

<4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające 

zwolnienie od akcyzy.> 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, miejsce stałego pobytu na terytorium państwa 

członkowskiego ustala się na podstawie dokumentów, w szczególności dowodu 

tożsamości lub innego dokumentu urzędowego. W przypadku wątpliwości dotyczących 

spełnienia warunku posiadania miejsca stałego pobytu, zwolnienie od akcyzy następuje 

pod warunkiem wpłacenia kaucji pieniężnej w walucie polskiej, w wysokości kwoty 

akcyzy, która byłaby należna. 

6. Zwrot kaucji następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia dowodu 

stwierdzającego posiadanie miejsca stałego pobytu na terytorium innego państwa 

członkowskiego. Od kwoty zwracanej kaucji nie przysługują odsetki. 

[7. W przypadku nieprzedstawienia dowodu stwierdzającego posiadanie miejsca stałego 

pobytu w terminie dwunastu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, 

właściwy naczelnik urzędu celnego zalicza kaucję na poczet kwoty należnej akcyzy.] 

<7. W przypadku nieprzedstawienia dowodu stwierdzającego posiadanie miejsca stałego 

pobytu w terminie dwunastu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, 

właściwy naczelnik urzędu skarbowego zalicza kaucję na poczet kwoty należnej 

akcyzy.> 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się również do osób fizycznych przybywających na terytorium 

kraju z terytorium państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

9. (uchylony). 

 

Art. 112. 

1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza terytorium państw 

członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę 

fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego 

pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 

1)   samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby; 

2)   samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej 

pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca 

pobytu; 
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[3)   osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający 

spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;] 

<3) osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dowód 

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;> 

4)   osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy 

poprzedzających zmianę miejsca pobytu; 

5)   samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób 

oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na 

terytorium kraju. 

2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby 

zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia 

zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub 

oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju - w 

przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów osobowych 

używanych przez te podmioty w państwach, z których powracają. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje również 

samochody osobowe przywożone z terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

trzeciego, nabywane w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego. 

4. Przepisy art. 110 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 113.  

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

wprowadzić zwolnienia samochodów osobowych od akcyzy w przypadku, gdy wynika to 

z: 

1)   przepisów prawa Unii Europejskiej, 

2)   umów międzynarodowych, 

3)   zasady wzajemności 

- określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając specyfikę 

obrotu samochodami osobowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej kontroli. 

2. Zwolnienia od akcyzy mogą być realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy. 
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[3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, 

właściwy naczelnik urzędu celnego określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty zwrotu 

akcyzy.] 

<3. W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty 

akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, wysokość 

kwoty zwrotu akcyzy.> 

Art. 115. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powierza wytworzenie znaków akcyzy 

wytwórcy zapewniającemu bezpieczeństwo wytwarzania i przechowywania tych znaków. 

2. Wytwórca znaków może zbywać znaki akcyzy wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych. 

[3. Wytwórca znaków może wydawać znaki akcyzy wyłącznie właściwym naczelnikom 

urzędów celnych w sprawach znaków akcyzy lub podmiotom przez nich upoważnionym.] 

<3. Wytwórca znaków może wydawać znaki akcyzy wyłącznie właściwym naczelnikom 

urzędów skarbowych w sprawach znaków akcyzy lub podmiotom przez nich 

upoważnionym.> 

Art. 116. 

1. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z 

zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym: 

1)   
(372)

 podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7; 

2)   importerem; 

3)   podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 

4)   przedstawicielem podatkowym; 

5)   podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 lub 5; 

6)   właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

7)   
(373)

 podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie, o 

którym mowa w art. 54 ust. 1. 

1a. Obowiązek oznaczania suszu tytoniowego podatkowymi znakami akcyzy ciąży na 

podmiocie dokonującym czynności, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1-3. 

1b. 
(374)

 Producent wina będący rolnikiem wyrabiającym mniej niż 100 hektolitrów wina w 

ciągu roku gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i 

rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 



- 165 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych, który nie złożył zgłoszenia 

rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przed wprowadzeniem wyrobów 

akcyzowych do obrotu, ma obowiązek oznaczania tych wyrobów podatkowymi znakami 

akcyzy. 

2. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o importerze rozumie się przez to również podmiot 

niebędący importerem, lecz na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, o którym mowa w 

art. 13 ust. 2. 

3. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w 

przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych 

nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w 

szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do 

dalszej sprzedaży. 

4. W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych wyrobów, a 

w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez właściwy organ administracji 

publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - 

nabywca tych wyrobów, jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. 

Z czynności oznaczania sporządza się protokół. 

[5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest 

obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu 

naczelnikowi urzędu celnego.] 

<5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży 

jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego.> 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, od k 

 

Art. 118. 

1. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 

1)   całkowicie niezdatne do użytku; 

2)   wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub na eksport; 

3)   
(376)

 wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego i przeznaczone do 

sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych; 
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4)   przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu przepisów 

prawa celnego; 

5)   przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa 

członkowskiego przez terytorium kraju; 

6)   wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i 

przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 

2. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są 

zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. 

3. (uchylony). 

4. 
(377)

 (uchylony). 

[5. 
(378)

 Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy 

wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydane z 

magazynu wyrobów gotowych pod warunkiem pisemnego powiadomienia właściwego 

naczelnika urzędu celnego przed dniem wprowadzenia wyrobów akcyzowych do wolnego 

obszaru celnego albo do składu celnego lub wydania wyrobów akcyzowych z magazynu 

wyrobów gotowych. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zarządzić konwojowanie 

wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego 

obszaru celnego albo do składu celnego. Konwojowanie odbywa się na koszt podatnika 

lub odbiorcy tych wyrobów.] 

<5. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy 

wprowadzone do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydane z 

magazynu wyrobów gotowych pod warunkiem pisemnego powiadomienia 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem wprowadzenia wyrobów 

akcyzowych do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego lub wydania 

wyrobów akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych. Na wniosek właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego naczelnik urzędu celno-skarbowego zarządza 

konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich 

dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich 

do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego. Konwojowanie odbywa się na 

koszt podatnika lub odbiorcy tych wyrobów.> 

6. Warunkiem zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4, jest złożenie zabezpieczenia kwoty akcyzy na zasadach i w 
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trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów 

prawa celnego. 

7. 
(379)

 (uchylony). 

8. 
(380)

 (uchylony). 

Art. 121. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy w przypadku nietypowych 

opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych, na pisemny wniosek podmiotu 

obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, wskazuje, w drodze 

decyzji, sposób nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów 

akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, z uwzględnieniem ogólnych zasad nanoszenia 

znaków akcyzy.] 

<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy w przypadku 

nietypowych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych, na pisemny wniosek 

podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, 

wskazuje, w drodze decyzji, sposób nanoszenia znaków akcyzy na opakowania 

jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, z uwzględnieniem 

ogólnych zasad nanoszenia znaków akcyzy.> 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności rodzaj, nazwę i pochodzenie 

wyrobu akcyzowego, zawartość i rodzaj opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego, 

szczegółowy sposób naniesienia znaków akcyzy oraz czas, na jaki wydano decyzję. 

 

Art. 123. 

1. Znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z 

wyrobów akcyzowych, na które zostały naniesione, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą 

sprzedawane na terytorium kraju. 

[2. Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny 

wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub 

właściciela wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy.] 

<2. Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego na 

pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych 

znakami akcyzy lub właściciela wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami 

akcyzy.> 

3. Zdjęte znaki akcyzy są: 
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1)   zwracane do ich wytwórcy albo 

[2)   niezwłocznie niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.] 

<2) niezwłocznie niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celno-

skarbowego.> 

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

1)   szczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań 

jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych; 

2)   warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy; 

3)   wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 4, uwzględni przypadki zwrotu wyrobów akcyzowych w związku z 

występującymi w nich wadami fizycznymi oraz przypadki wyprowadzenia wyrobów 

akcyzowych poza terytorium kraju, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

systemu znaków akcyzy. 

Art. 126. 

[1. Decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych 

znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy na 

pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 

akcyzy.] 

<1. Decyzję w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży 

legalizacyjnych znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w 

sprawach znaków akcyzy na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do 

oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.> 

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza odpowiednio 

dokumenty o: 

1)   zaległościach podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa albo ich 

braku; 

2)   rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i posiadaniu zezwolenia, koncesji lub 

uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej; 

3)   rejestracji podatkowej, o której mowa w art. 16; 
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4)   zgłoszeniu planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku, o którym 

mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1; 

5)   złożonym zabezpieczeniu należności podatkowych; 

6)   uprawnieniu do: 

a)  prowadzenia składu podatkowego, 

b)  nabywania albo jednorazowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 

odbiorca, 

c)  (uchylona), 

d)  wykonywania czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, 

e)  wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podatnik, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3, 

f)  
(383)

 wyprowadzania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych jako podmiot, o którym 

mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7; 

7)   posiadanych wyrobach akcyzowych. 

3. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy podmiot 

obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek 

o: 

1)   wydanie podatkowych znaków akcyzy - wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych 

znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków 

akcyzy; 

2)   sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy - wpłaca należność za te znaki. 

4. Kwota wpłacana na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowi 

co najmniej 80% całkowitych kosztów ich wytworzenia. 

5. Wpływy uzyskane ze sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wpływy z tytułu kwot 

wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowią 

dochód budżetu państwa. 

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

wysokość: 

1)   kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, 

2)   kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, 

3)   należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy, 

4)   kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy 
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- uwzględniając konieczność zabezpieczenia wpływów z tytułu akcyzy, wysokość kwot 

akcyzy od wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy oraz 

nakłady ponoszone na wytworzenie znaków akcyzy. 

 

Art. 127. 

1. [Właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy odmawia wydania lub 

sprzedaży znaków akcyzy, jeżeli:] 

 <Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy odmawia 

wydania lub sprzedaży znaków akcyzy, jeżeli:> 

1)   nie zostanie wpłacona kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na 

pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy lub 

2)   nie zostanie wniesiona należność za legalizacyjne znaki akcyzy, lub 

3)   nie zostaną złożone wymagane dokumenty. 

2. [Właściwy naczelnik urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, kierując się możliwością 

ponoszenia przez wnioskodawcę obciążeń z tytułu należności publicznoprawnych 

stanowiących dochód budżetu państwa, może odmówić wydania podatkowych znaków 

akcyzy wnioskodawcy:] 

 < Właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, kierując się 

możliwością ponoszenia przez wnioskodawcę obciążeń z tytułu należności 

publicznoprawnych stanowiących dochód budżetu państwa, może odmówić wydania 

podatkowych znaków akcyzy wnioskodawcy:> 

1)   który ma zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub 

2)   wobec którego jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub 

likwidacyjne, z wyjątkiem likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu jego 

prywatyzacji. 

[3. W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania lub sprzedaży znaków akcyzy przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, odpowiednio, kwota 

stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na pokrycie kosztów 

wytworzenia podatkowych znaków akcyzy albo należność za legalizacyjne znaki akcyzy 

podlegają zwrotowi w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania decyzji o odmowie.] 

<3. W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania lub sprzedaży znaków akcyzy 

przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, 

odpowiednio, kwota stanowiąca wartość podatkowych znaków akcyzy i kwota na 
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pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy albo należność za 

legalizacyjne znaki akcyzy podlegają zwrotowi w terminie 7 dni, licząc od dnia 

wydania decyzji o odmowie.> 

Art. 128. 

1. 
(384)

 Znaki akcyzy są wydawane, na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczenia 

wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przez: 

[1)   właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy;] 

<1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy;> 

2)   wytwórcę znaków akcyzy. 

[2. 
(385)

 Wydanie znaków akcyzy przez ich wytwórcę następuje na podstawie upoważnienia do 

odbioru znaków akcyzy wydanego przez naczelnika urzędu celnego właściwego w 

sprawach znaków akcyzy.] 

<2. Wydanie znaków akcyzy przez ich wytwórcę następuje na podstawie upoważnienia 

do odbioru znaków akcyzy wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego w sprawach znaków akcyzy.> 

 

Art. 130. 

1. Znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie można zbywać lub na 

jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie albo nieodpłatnie 

innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 3-5. 

2. Znaki akcyzy są zwracane: 

[1)   właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, od którego 

odebrano te znaki;] 

<1) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, od 

którego odebrano te znaki;> 

2)   wytwórcy znaków akcyzy. 

3. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel 

podatkowy mogą przekazać znaki akcyzy podmiotowi mającemu siedzibę poza terytorium 

kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na 

wyroby akcyzowe, będące przedmiotem importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. 

4. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może przekazywać 

znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych 
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lub na wyroby akcyzowe stanowiące jego własność podmiotowi prowadzącemu skład 

podatkowy albo podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa trzeciego. 

4a. 
(386)

 Podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, może przekazywać podmiotowi 

prowadzącemu skład podatkowy znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania 

jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe. 

5. Znaki akcyzy mogą być przekazane następcom prawnym lub podmiotom przekształconym 

w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego 

prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa. 

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

przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym, 

uwzględniając konieczność kontroli nad przekazaniem znaków akcyzy oraz identyfikacji 

rodzaju i liczby przekazywanych znaków akcyzy. 

 

Art. 131. 

1. 
(387)

 (uchylony). 

2. 
(388)

 (uchylony). 

3. 
(389)

 (uchylony). 

4. 
(390)

 (uchylony). 

5. 
(391)

 (uchylony). 

6. Znaki akcyzy muszą być przechowywane i przewożone w sposób zapewniający 

zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

7. Za uszkodzone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i 

widoczne naruszenie właściwości fizycznych pozwala na identyfikację znaków co do 

oryginalności, rodzaju, nazwy, wymiarów, serii, numeru ewidencyjnego i daty 

wytworzenia. 

8. Za zniszczone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy, w których trwałe i 

widoczne naruszenie właściwości fizycznych uniemożliwia identyfikację znaku co do 

jego rodzaju, nazwy, serii, numeru identyfikacyjnego oraz daty wytworzenia. 

9. Za utracone znaki akcyzy uważa się oryginalne znaki akcyzy otrzymane przez podmiot 

obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, który je utracił w 

następstwie innych okoliczności niż: 
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1)   naniesienie znaków akcyzy na wyrób akcyzowy lub opakowanie jednostkowe wyrobu 

akcyzowego i wprowadzenie wyrobu do sprzedaży z naniesionym znakiem akcyzy; 

[2)   zwrot znaków akcyzy do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków 

akcyzy, od którego podmiot ten odebrał znaki akcyzy, albo do ich wytwórcy;] 

<2) zwrot znaków akcyzy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach 

znaków akcyzy, od którego podmiot ten odebrał znaki akcyzy, albo do ich 

wytwórcy;> 

3)   przekazanie znaków akcyzy przez importera, podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego lub przedstawiciela podatkowego podmiotowi mającemu 

siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobu 

akcyzowego lub wyrób akcyzowy będący przedmiotem importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego; 

4)   
(392)

 przekazanie znaków akcyzy przez właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa 

w art. 13 ust. 3, lub podmiot, o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7, podmiotowi 

prowadzącemu skład podatkowy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe 

wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe; 

5)   zabezpieczenie znaków akcyzy przez właściwy organ administracji publicznej w związku 

z kontrolą systemu znaków akcyzy. 

10. 
(393)

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

sposób przewozu i przechowywania znaków akcyzy, mając na celu potrzebę zapewnienia 

odpowiedniej kontroli nad wydanymi znakami akcyzy. 

 

Art. 133. 

1. Uszkodzone i zniszczone znaki akcyzy nie mogą być użyte do naniesienia na wyroby 

akcyzowe lub opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych. 

2. Wyroby akcyzowe oznaczone uszkodzonymi albo zniszczonymi znakami akcyzy nie mogą 

być sprzedawane. 

[3. 
(396)

 Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem są zwracane, w 

terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia, podmiotowi, który je 

wydał, albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.] 

<3. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone przed ich naniesieniem są zwracane, w 

terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia, podmiotowi, 
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który je wydał, albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celno-

skarbowego.> 

Art. 136. 

1. 
(399)

 Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub 

winiarskich jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść 

je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby 

spirytusowe lub winiarskie, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego - 

sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe lub winiarskie oznaczone tymi 

znakami. 

[2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą ważność dla podmiotu, 

który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach 

znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten podmiot na opakowania jednostkowe 

wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub na wyroby spirytusowe lub winiarskie.] 

<2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, znaki akcyzy tracą ważność dla 

podmiotu, który otrzymał je na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawach znaków akcyzy, i nie mogą być nanoszone przez ten 

podmiot na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich lub 

na wyroby spirytusowe lub winiarskie.> 

3. 
(400)

 Znaki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia utraty 

ich ważności podmiotowi, który je wydał. 

4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych jest 

obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub 

na wyroby tytoniowe do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi 

wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach. 

5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów 

tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z 

nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi 

kalendarzowemu. 

6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na 

wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia 

lutego następnego roku kalendarzowego. 
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7. 
(401)

 Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego następnego roku 

kalendarzowego podmiotowi, który je wydał. 

8. Zwracającemu znaki akcyzy po terminach, o których mowa w ust. 3 i 7, nie przysługuje 

zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot 

wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ani 

należności za legalizacyjne znaki akcyzy. 

9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów tytoniowych znakami akcyzy 

wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe 

z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu rokowi 

kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych znaków akcyzy oraz wydanie 

znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego 

odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, 

pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust. 4, a w 

przypadku ich nieodebrania - wpłacenia kwot należności, o których mowa w art. 125 ust. 

4a. 

10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być nanoszone na 

opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe przed dniem 1 

stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy 

nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze 

składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie 

wewnątrzwspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego 

odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach. 

 

Art. 138. 

1. 
(402)

 W razie wystąpienia strat znaków akcyzy wskutek ich utraty, uszkodzenia albo 

zniszczenia w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami, w granicach 

dopuszczalnej normy strat, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, właścicielowi 

wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, podmiotowi, o którym mowa w 

art. 116 ust. 1 pkt 7, jeżeli oznaczenie następuje w składzie podatkowym na terytorium 

kraju, oraz podmiotowi dokonującemu produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 

4 i 5, przysługuje odpowiednio zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość 
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podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków 

akcyzy. 

[2. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania są zwracane podmiotowi, 

który je wydał albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego.] 

<2. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania są zwracane 

podmiotowi, który je wydał, albo niszczone pod nadzorem właściwego naczelnika 

urzędu celno-skarbowego.> 

3. Zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy albo prawo 

do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy przysługuje pod warunkiem 

przedstawienia protokołu potwierdzającego: 

1)   utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znaków akcyzy oraz 

2)   zwrot uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy albo zniszczenie uszkodzonych lub 

zniszczonych znaków akcyzy. 

4. W zamian za znaki akcyzy utracone, uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania 

wyrobów akcyzowych wydaje się znaki akcyzy odpowiadające, co do rodzaju i serii, 

znakom akcyzy utraconym, uszkodzonym i zniszczonym. 

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

1)   normy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania wyrobów 

akcyzowych w stosunku do łącznej liczby znaków akcyzy wykorzystanych w ciągu 

miesiąca kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych, 

2)   zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 

akcyzy 

- uwzględniając konieczność kontroli prawidłowości wykorzystania znaków akcyzy przez 

podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. 

 

Art. 138m. 

1. Sporządza się protokoły: 

1)   zniszczenia nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia podlegających 

kontroli: 

a)  suszu tytoniowego, 

b)  innych niż susz tytoniowy wyrobów akcyzowych; 

2)   utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych 

znaków akcyzy oraz wydania lub zwrotu znaków akcyzy; 
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3)   ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni; 

4)   skażenia alkoholu etylowego. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej. 

[3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w co najmniej dwóch 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi 

urzędu celnego właściwemu w zakresie akcyzy, z wyłączeniem przypadków, w których w 

czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego organu 

podatkowego. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się w co najmniej trzech 

egzemplarzach. Egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi urzędu 

celnego właściwemu w zakresie akcyzy oraz naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w 

zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, z wyłączeniem przypadków, w których w 

czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył przedstawiciel właściwego organu 

podatkowego. 

5. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a w 

przypadku gdy alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do innego podmiotu, protokół 

sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje naczelnik 

urzędu celnego właściwy w zakresie akcyzy, a w przypadku kontroli wykonywanej jako 

kontrola stała w rozumieniu art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej - komórka organizacyjna utworzona przez naczelnika urzędu celnego na terenie 

podmiotu podlegającego kontroli zgodnie z art. 30 ust. 6 tej ustawy, z wyłączeniem 

przypadków, w których w czynnościach, które potwierdza protokół, uczestniczył 

przedstawiciel właściwego organu podatkowego.] 

<3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w co najmniej dwóch 

egzemplarzach. Egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się w co najmniej trzech 

egzemplarzach. Egzemplarz protokołu przesyła się niezwłocznie naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu w zakresie akcyzy oraz naczelnikowi urzędu 

skarbowego właściwemu w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, z 

wyłączeniem przypadków, w których w czynnościach, które potwierdza protokół, 

uczestniczył przedstawiciel właściwego organu podatkowego. 
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5. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sporządza się w trzech egzemplarzach, a 

w przypadku gdy alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do innego podmiotu, 

protokół sporządza się w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 

otrzymuje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, jeden egzemplarz protokołu – 

naczelnik urzędu celno-skarbowego lub komórka organizacyjna utworzona przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego na terenie podmiotu podlegającego kontroli 

celno-skarbowej – w przypadku kontroli celno-skarbowej wykonywanej jako 

kontrola stała w rozumieniu art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej.> 

6. Protokoły powinny umożliwiać w szczególności ustalenie odpowiednio: 

1)   daty zniszczenia oraz ilości i rodzaju zniszczonych wyrobów akcyzowych; 

2)   daty zniszczenia, utracenia, uszkodzenia, zdjęcia, wydania lub zwrócenia znaków akcyzy 

oraz ilości i rodzaju zniszczonych, utraconych, uszkodzonych, zdjętych, wydanych lub 

zwróconych znaków akcyzy; 

3)   sposobu zniszczenia wyrobów akcyzowych; 

4)   zapasu alkoholu etylowego w magazynie gorzelni przed jego wydaniem i po jego 

wydaniu oraz ilości alkoholu etylowego w naczyniach transportowych; 

5)   ilości pobranego do skażenia alkoholu etylowego, rodzaju i ilości dodanego środka 

skażającego lub dodanej substancji skażającej oraz ilości otrzymanego skażonego 

alkoholu etylowego. 

[Art. 138n. 

W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje z 

powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia tych 

wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu 

wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy, podmiot 

sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych zdarzeń lub od dnia ich 

wystąpienia, w celu jego potwierdzenia.] 

< Art. 138n. 

W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 

następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego 

oznaczenia tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak 

również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych 
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znakami akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia 

tych zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia, w celu jego potwierdzenia.> 

 

Art. 138r. 

[1. Podmiot, który wystawia dokument dostawy, sporządza kwartalne zestawienie 

wystawionych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje 

właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po kwartale, którego dotyczy zestawienie.] 

<1. Podmiot, który wystawia dokument dostawy, sporządza kwartalne zestawienie 

wystawionych dokumentów dostawy. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie.> 

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać datę jego sporządzenia, nazwę 

albo imię i nazwisko oraz adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu 

sporządzającego zestawienie oraz wykaz wystawionych dokumentów dostawy określający 

datę wystawienia dokumentu dostawy, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 32, oraz w przypadkach określonych w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 38 ust. 1, oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lub art. 39 ust. 1, również nazwę albo 

imię i nazwisko oraz adres siedziby albo miejsca zamieszkania odbiorcy wyrobów 

zwolnionych, kod CN i ilość wyrobów zwolnionych wpisanych do dokumentu dostawy. 

3. Wpisów do zestawienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się chronologicznie, w sposób 

trwały i wyraźny, niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy. Karty zestawienia 

numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu sporządzającego 

zestawienie. Poprawka powinna być dokonywana w taki sposób, aby przekreślony 

pierwotny tekst pozostał czytelny. Poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem 

osoby dokonującej poprawki, z podaniem daty jej dokonania. 

[4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzane oraz przekazywane 

naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w sposób 

uzgodniony z tym naczelnikiem.] 

<4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, może być sporządzane oraz przekazywane 

naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, 

w sposób uzgodniony z tym naczelnikiem.> 
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5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy dokumentem dostawy jest 

faktura. 
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USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O WOJEWODZIE I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W WOJEWÓDZTWIE (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) 

 

Art. 56. 

1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej 

podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej 

oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie: 

1)   szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień; 

[2)   dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;] 

<2) dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i 

naczelnicy urzędów celno-skarbowych;> 

[3)   dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli 

skarbowej;] 

4)   dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu 

Górniczego; 

5)   dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar; 

6)   dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych; 

7)   dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej; 

8)   dyrektorzy urzędów morskich; 

9)   dyrektorzy urzędów statystycznych; 

10)  dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej; 

11)  graniczni i powiatowi lekarze weterynarii; 

12)  komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży 

Granicznej; 

13)  okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego; 

14)  państwowi graniczni inspektorzy sanitarni; 

15)  regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. 

2. Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na 

podstawie odrębnych ustaw. 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. O WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

SEKTORA RYBACKIEGO Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

RYBACKIEGO (Dz. U.  poz. 619 i 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358) 

 

[Art. 7. 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania instytucji audytowej, o której 

mowa w art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006.] 
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<Art. 7. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania instytucji audytowej, o 

której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. O BIEGŁYCH REWIDENTACH I ICH SAMORZĄDZIE, 

PODMIOTACH UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

ORAZ O NADZORZE PUBLICZNYM (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) 

 

Art. 9. 

1. Egzaminy z wiedzy teoretycznej składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych 

obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu: 

1)   teorii i zasad rachunkowości; 

2)   zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych; 

3)   międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej; 

4)   analizy finansowej; 

5)   rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej; 

6)   zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej; 

7)   rewizji finansowej; 

8)   standardów rewizji finansowej; 

9)   etyki zawodowej i niezależności biegłego rewidenta; 

10)  wymogów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych 

rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

2. W trakcie egzaminów, o których mowa w ust. 1, sprawdzana jest także wiedza niezbędna 

dla rewizji finansowej z zakresu: 

1)   prawa spółek i ładu korporacyjnego; 

2)   prawa o postępowaniu upadłościowym i naprawczym; 

3)   prawa podatkowego; 

4)   prawa cywilnego; 

5)   prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 

6)   prawa bankowego; 

7)   prawa ubezpieczeniowego; 

8)   technologii informacyjnych i systemów komputerowych; 

9)   mikroekonomii i makroekonomii; 

10)  matematyki i statystyki; 

11)  podstawowych zasad zarządzania finansowego w jednostkach gospodarczych. 

3. Kandydat na biegłego rewidenta przystępuje do egzaminu dyplomowego 

przeprowadzanego przez Komisję po: 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   (uchylony); 

2)   zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminów, o których mowa w ust. 1 i 2; 

3)   stwierdzonym przez Komisję: 

a)  odbyciu rocznej praktyki w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co 

najmniej dwuletniej aplikacji, w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego 

rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii 

Europejskiej albo 

b)  odbyciu trzyletniej aplikacji w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych zarejestrowanym w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego 

rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii 

Europejskiej, albo 

c)  spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1. 

3a. Egzamin dyplomowy polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznego zastosowania 

wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego 

rewidenta, w szczególności badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

4. Kandydat na biegłego rewidenta zakwalifikowany do egzaminu uiszcza opłatę 

egzaminacyjną na pokrycie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 

stanowiącą przychód Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Opłata za każdy egzamin z 

wiedzy teoretycznej jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 20%, zaś za 

egzamin, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4, oraz za egzamin dyplomowy - w kwocie 

nieprzekraczającej równowartości 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok 

kalendarzowy. Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, 5a, 5c i 6, jest 

ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 2% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

5. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególne 

egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli w tym zakresie zdał on egzaminy uniwersyteckie lub 

równorzędne. 

5a. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, wszystkie 

egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli ukończył on studia wyższe w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za 

równorzędne, na kierunku, co do którego na podstawie art. 7 pkt 1b stwierdzi, że zakresem 

kształcenia obejmuje on wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2. 

5b. Wykaz kierunków studiów wyższych, o których mowa w ust. 5a, jest publikowany w 

celach informacyjnych na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

5c. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, poszczególne 

egzaminy z wiedzy teoretycznej, jeżeli zdał on egzaminy w ramach postępowania 

kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego 
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rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem 

kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2. 

5d. Warunkiem zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej jest aby: 

1)   egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne, o których mowa w ust. 5, 

2)   egzaminy na studiach wyższych, o których mowa w ust. 5a, w zakresie wskazanym w art. 

9 ust. 1 i 2, 

3)   egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 5c 

- były przeprowadzone w formie pisemnej, a od dnia ukończenia studiów wyższych, 

zakończenia postępowania kwalifikacyjnego albo zdania egzaminów w ramach postępowania 

kwalifikacyjnego nie upłynęło więcej niż 3 lata. 

[6. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, posiadającemu uprawnienia 

inspektora kontroli skarbowej lub tytuł doradcy podatkowego, na jego wniosek, egzamin z 

prawa podatkowego.] 

<6. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, posiadającemu tytuł doradcy 

podatkowego, na jego wniosek, egzamin z prawa podatkowego.> 

7. Komisja zalicza kandydatowi na biegłego rewidenta, na jego wniosek, praktykę, o której 

mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, jeżeli: 

1)   był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub 

pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-

księgowych przez co najmniej 3 lata lub 

[2)   posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, lub] 

3)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

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

1)   warunki przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, 

2)   tryb i sposób przeprowadzania egzaminów, 

3)   tryb i termin wnoszenia odwołań od wyników egzaminów, 

4)   zasady oraz zakres odbywania praktyki i aplikacji oraz stwierdzania spełniania warunku, 

o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1, 

5)   tryb zaliczania egzaminów, o których mowa w ust. 5, 5a, 5c i 6, 

6)   tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust. 7. 

- uwzględniając potrzebę obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego 

przygotowania kandydatów na biegłych rewidentów, prawidłowy przebieg egzaminów oraz 

konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komisji.  

9. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w porozumieniu z Komisją, w formie uchwał 

zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Audytowego: 

1)   ramowy harmonogram przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, określający 

miejsce i termin przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a 

także egzaminu z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4; 

2)   szczegółowy zakres tematyczny egzaminów, uwzględniający dziedziny, o których mowa 

w ust. 1 i 2; 
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2a)  wykaz zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, które składają się na 

egzamin z prawa gospodarczego, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4; 

3)   wysokość opłat za poszczególne egzaminy oraz wysokość wynagrodzenia 

przysługującego członkom Komisji; 

4)   tryb powoływania egzaminatorów oraz wysokość przysługującego im wynagrodzenia; 

5)   (uchylony); 

5a)  program praktyki i aplikacji; 

6)   zasady dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełnienia wymogu, o którym mowa w 

art. 5 ust. 2a pkt 1; 

7)   zakres, tryb i zasady innych działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

Komisji oraz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) 

 

Art. 36. 

1. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące: 

1)   ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych, obejmujące w szczególności 

dochody i wydatki, przychody i rozchody, zobowiązania i należności, gwarancje i poręczenia; 

2)   wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. 

2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości w terminie, o którym mowa w art. 38, 

informacje obejmujące wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, 

wskazując osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, których te poręczenia i gwarancje dotyczą. 

[3. Dyrektor izby skarbowej ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz osób 

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie 

przewyższającej 5.000 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 

umorzenia.] 

<3. Dyrektor izby administracji skarbowej ogłasza w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki 

za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł, wraz ze 

wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.> 

4. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 3, nie narusza 

przepisów o tajemnicy skarbowej. 

5. Organy wydające decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa, o 

których mowa w art. 60, podają informację kwartalną o udzielonych umorzeniach do 
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publicznej wiadomości w ogólnie dostępnym miejscu do końca miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału. 

[6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych kwot 

oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy obowiązane do 

przekazywania dyrektorowi izby skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego 

wykazu i termin ich przekazywania, uwzględniając rodzaje podmiotów, których informacje 

dotyczą.] 

<6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych 

kwot oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy 

obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby administracji skarbowej danych 

umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania, uwzględniając 

rodzaje podmiotów, których informacje dotyczą.> 

 

Art. 61. 

1. 
(49)

 Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do 

należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 

1)   w stosunku do należności budżetu państwa, z zastrzeżeniem pkt 3 - minister, wojewoda 

oraz inni dysponenci części budżetowych; 

2)   w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 - instytucje zarządzające, organ 

odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę", instytucje pośredniczące lub 

wdrażające, będące jednostkami sektora finansów publicznych, jeżeli instytucja 

pośrednicząca lub wdrażająca posiada upoważnienie od instytucji zarządzającej lub organu 

odpowiedzialnego za wdrożenie projektów w ramach instrumentu "Łącząc Europę", a w 

przypadku instytucji wdrażającej - od instytucji pośredniczącej; 

3)   w stosunku do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6a, których pobór należy do 

właściwości tego organu - naczelnik urzędu skarbowego; 

4)   w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, 

prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. 

2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie. 

3. Organami odwoławczymi są: 

1)   Minister Finansów - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewodę; 

2)  
(50)

 organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), zwanej dalej "ustawą o 

pomocy społecznej", albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju", albo ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej "ustawą o zasadach realizacji programów", lub organ 

odpowiedzialny za realizację instrumentu "Łącząc Europę" - od decyzji wydanej przez 

instytucję pośredniczącą lub wdrażającą; 

2a)  
(51)

 organ pełniący funkcję instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju - od decyzji wydanej przez instytucję wdrażającą, jeżeli 
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rozpatrywanie odwołań od decyzji instytucji wdrażającej zostało powierzone przez organ, o 

którym mowa w pkt 2, instytucji pośredniczącej; 

3)   
(52)

 organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 

2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358) albo organ pełniący funkcję instytucji 

zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, 

poz. 619 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358) - od decyzji wydanej przez instytucję 

pośredniczącą; 

[3a)  
(53)

 dyrektor izby skarbowej - od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika 

urzędu skarbowego;] 

<3a) dyrektor izby administracji skarbowej – od decyzji wydanej w pierwszej instancji 

przez naczelnika urzędu skarbowego;> 

4)   samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

5)   organ wyższego stopnia - od decyzji wydanej przez inny organ lub innego dysponenta 

części budżetowej. 

4. 
(54)

 Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, instytucję zarządzającą lub 

organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu "Łącząc Europę" nie służy odwołanie, 

jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z 

wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań 

od decyzji. 

 

Art. 274. 

1. Audyt wewnętrzny prowadzi się w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

2)   ministerstwach; 

3)   urzędach wojewódzkich; 

[4)   izbach celnych;] 

<4) izbach administracji skarbowej;> 

[5)   izbach skarbowych;] 

6)   Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym w zarządzanych przez niego funduszach; 

7)   Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w tym w funduszach zarządzanych przez 

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

8)   Narodowym Funduszu Zdrowia. 

2. Audyt wewnętrzny prowadzi się także w: 

1)   państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 

jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 

2)   uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym przychodów 

lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 
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3)   samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zostały utworzone 

przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 

przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 

4)   agencjach wykonawczych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym przychodów lub 

kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł; 

5)   państwowych funduszach celowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym 

przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł. 

3. Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w 

uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub 

kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł. 

4. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach sektora finansów publicznych, 

których kierownicy podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego. 

5. Audyt wewnętrzny prowadzi się również w jednostkach w dziale wskazanych przez 

właściwego ministra kierującego działem. Wskazując jednostkę zobowiązaną minister określa 

termin rozpoczęcia prowadzenia audytu wewnętrznego. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do jednostek podległych Prezesowi Rady 

Ministrów lub przez niego nadzorowanych oraz jednostek obsługujących organy podległe 

Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane. 

7. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2-6, informują pisemnie Ministra Finansów 

o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego. 

 

Art. 286. 

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: 

1)   ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego 

obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, 

przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4)   posiada wyższe wykształcenie; 

5)   posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: 

a)  jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing 

Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in 

Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered 

Financial Analyst (CFA), lub 

b)  złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora 

wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub 

c)  uprawnienia biegłego rewidenta, lub 

d)  dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem 

ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez 

jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z 
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odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub 

prawnych. 

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się 

udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu 

pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 

1)   przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 

[2)   realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i 

wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);] 

<2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi 

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. …);> 

3)   nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544). 

 

Art. 293. 

[1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zlecić przeprowadzenie audytu 

wewnętrznego w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w jednostkach, o 

których mowa w art. 274 ust. 1-4, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2. 

Przepis art. 292 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zlecić przeprowadzenie audytu 

wewnętrznego w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w jednostkach, 

o których mowa w art. 274 ust. 1–4, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 

139 ust. 2. Przepis art. 292 ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

2. Audyt wewnętrzny zlecony, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1, może być 

przeprowadzony także na polecenie Prezesa Rady Ministrów. 

 

[Art. 294. 

1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może dokonać oceny audytu wewnętrznego w 

zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w jednostkach, o których mowa w art. 

274 ust. 1-4, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2. Przepis art. 292 ust. 

2 stosuje się odpowiednio. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 i art. 292 ust. 1 pkt 2, może być dokonana w siedzibie 

jednostki przez pracowników Ministerstwa Finansów na podstawie pisemnego upoważnienia 

Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.] 

 

<Art. 294. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może dokonać oceny audytu wewnętrznego w 

zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w jednostkach, o których mowa 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w art. 274 ust. 1–4, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2. Przepis 

art. 292 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 i art. 292 ust. 1 pkt 2, może być dokonana w siedzibie 

jednostki przez pracowników Ministerstwa Finansów na podstawie pisemnego 

upoważnienia Ministra Finansów lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z 

późn. zm.) 

 

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.] 

<1. Szefa Służby Celnej – podsekretarza stanu lub sekretarza 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; 
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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: 

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. 
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[Art. 143. 

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

szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, biorąc pod uwagę charakter 

wykonywanych zadań przez funkcjonariuszy oraz miejsce i czas pełnienia służby.] 

 

<Art. 143. 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić funkcjonariuszowi 

bezpieczne i higieniczne warunki służby oraz prowadzić systematyczne szkolenie 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby. 

2. Funkcjonariusz jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych.  

3. W sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną służby, w zakresie 

nieuregulowanym ustawą stosuje się odpowiednio: 

1) przepisy art. 207¹, art. 208, art. 209¹, art. 209², art. 210 § 1–5, art. 213, art. 215–

219, art. 220 § 1, art. 221, art. 222 § 1 i 2, art. 222
1
 § 1 i 2, art. 223–225, art. 227 § 1, art. 

229 § 1–7, art. 234 § 3 i 4, art. 236, art. 237
7
–237

10
, art. 237

11
 § 1–4 i art. 237

11a
–237

13a
 

Kodeksu pracy, 

2) przepisy wydane na podstawie art. 210 § 6, art. 220 § 2 i 3, art. 222 § 3, art. 222
1 

§ 

3, art. 227 § 2, art. 228 § 3, art. 229 § 8, art. 237
11

 § 5 i art. 237
15

 Kodeksu pracy 

– jeżeli funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych wykonuje prace, 

których te przepisy dotyczą. 

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

szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, mając na uwadze zadania 

wykonywane przez funkcjonariuszy oraz warunki i miejsce pełnienia służby.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) 

 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym także 

przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 9b 

powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 
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faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, w 

zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   nabywcy wierzytelności kredytowych kasy; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę Krajową 

działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Kasą 

Krajową umowy; 

5a)  
(3)

 innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 

67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa 

w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o 

której mowa w art. 13d ust. 1; 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz 

kasy; 

9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji 

stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwu, jego wykrycia 

albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.); 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a także innym 

postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

[15a)  na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym 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), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

16)  na żądanie dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny sprawą o 

przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile 

informacje mają związek z tą sprawą;] 
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<15a) na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym 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 i z 2015 poz. 211), w zakresie: 

a) posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub 

posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez kasę, 

liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z 

podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców 

i odbiorców, 

b) zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z 

podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na 

jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty 

– w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawowych 

zadań tych organów; 

16) na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z prowadzoną 

sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko członkowi 

kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą;> 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów; 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera 

w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki; 

21)  na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony 

Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 
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24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego lub 

zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie sporządzania i 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza (współposiadaczy) 

rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub uposażenia za okres po 

śmierci świadczeniobiorcy; 

24a)  
(4)

 na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 

147, 437 i 904); 

25)  
(5)

 na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym , systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. 

U. poz. 996); 

26)  
(6)

 podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu 

aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, w tym 

użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji. 

[2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej oraz organom kontroli skarbowej regulują odrębne 

przepisy.] 

<2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom Krajowej 

Administracji Skarbowej, organom podatkowym oraz Generalnemu Inspektorowi 

Informacji Finansowej regulują odrębne przepisy.> 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 

uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom lub 

podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

[Art. 16a. 

Na żądanie blokady rachunku, o którym mowa w art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.), kasa jest obowiązana do 

uniemożliwienia dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych 

zgromadzonych na rachunku członka kasy przez okres 72 godzin od momentu otrzymania 

żądania. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w 

dobrej wierze tego żądania.] 
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USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 

471) 

 

Uwaga: – użyte w art. 15a w ust. 5, w art. 15b w ust. 2, w art. 15d w ust. 4, w art. 20 w ust. 8, 

w art. 25 w ust. 4 w pkt 1 i w art. 33 w ust. 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, 

wyrazy [funkcjonariusz celny] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

odpowiednim przypadku wyrazami <funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej> 

 

– skreśla się użyte w art. 15a w ust. 5, w art. 15b w ust. 2 i w art. 20 w ust. 8, w 

różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [inspektor kontroli skarbowej]; 

 

– użyte w art. 17 w ust. 2, w art. 23a w ust. 1, 3 i 7, w art. 23b w ust. 1 i 3, w art. 23c 

we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23e w ust. 1 i 3, w art. 90 w ust. 1 oraz w 

art. 142 w ust. 1 i 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [naczelnik 

urzędu celnego] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami <naczelnik urzędu celno-skarbowego> ; 

 

– użyte w art. 20 w ust. 3, 4 i 10, w art. 75 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 6 w pkt 1 i w ust. 

9, w art. 81 i w art. 82 w pkt 1, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy 

[naczelnik urzędu celnego] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

odpowiednim przypadku wyrazami  <naczelnik urzędu skarbowego>; 

 

– użyte w art. 60 w ust. 3, w art. 79 w ust. 1, w art. 81 oraz w art. 135 w ust. 3, w 

różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [dyrektor izby celnej] zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami  <dyrektor 

izby administracji skarbowej> ; 

 

– skreśla się użyte w art. 71 w ust. 5 i w art. 75 w ust. 8 wyrazy [lub organ kontroli 

skarbowej]; 

 

– użyte w art. 75 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 i w ust. 6 w pkt 2, w art. 77 w ust. 5 w pkt 

2 oraz w art. 82 w pkt 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy [właściwa 

izba celna] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku 

wyrazami <właściwy urząd skarbowy> ; 

 

Art. 32. 

1. Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów 

wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera udziela minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. 
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3. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub 

loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby 

celnej udziela [dyrektor izby celnej] <dyrektor izby administracji skarbowej>, na którego 

obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. 

3a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, 

urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego [naczelnika urzędu celnego] 

<naczelnika urzędu celno-skarbowego> , dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego, na 

którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. 

4. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub 

loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego 

dyrektora izby celnej udziela [dyrektor izby celnej] <dyrektor izby administracji 

skarbowej>   właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo 

siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej przez przedstawiciela. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą 

jest podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem 

właściwym jest [Dyrektor Izby Celnej w Warszawie] <Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie>   . 

4a. Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, 

urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego [naczelnika urzędu 

celnego] <naczelnika urzędu celno-skarbowego>  , dokonuje się naczelnikowi urzędu 

celnego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby 

oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest 

podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem 

właściwym jest [Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie]  <Naczelnik Urzędu Celno-

Skarbowego w Warszawie>. 

5. W postępowaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się art. 143 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

6. W sprawach dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji na 

prowadzenie kasyna gry nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). 

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

obszary właściwości miejscowej [dyrektorów izb celnych] <dyrektorów izb administracji 

skarbowej>   do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, 

gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

zadań. 

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

obszary właściwości miejscowej [naczelników urzędów celnych]  <naczelników urzędów 

celno-skarbowych>   do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o 

których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

zadań. 
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Art. 77. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są [naczelnik urzędu 

celnego] <naczelnik urzędu skarbowego> 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] <Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej 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.] 

<4. Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone czynności: 

sprawdzające, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-

skarbowej wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu 

celno-skarbowego, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub 

wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.> 

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

1)   wykaz [urzędów celnych i izb celnych] <urzędów skarbowych i izb administracji 

skarbowej>, 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] <właściwy urząd skarbowy>  lub [właściwe izby celne] 

<właściwe urządy skarbowe>, 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. 

 

Art. 83. 

[Dyrektor izby celnej] <Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście 

w Warszawie>, o której mowa w art. 82 pkt 2, przekazuje kwoty wpłaconych dopłat na 

rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w wysokości określonej w art. 86 ust. 3, art. 87 

ust. 3 i art. 88 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty. 
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USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 893) 

 

Art. 3. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w: 

(pkt 1 – 32 pominięto) 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do usług świadczonych w zakresie: 

1)   regulowanym ustawami podatkowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.); 

[2)   regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady przywozu i 

wywozu towarów do lub z Unii Europejskiej w zakresie realizowanym przez organy celne, w 

szczególności związanymi z realizacją polityki rolnej i handlowej.] 

<2) regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady 

przywozu i wywozu towarów do lub z Unii Europejskiej w zakresie realizowanym przez 

organy Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności związanymi z realizacją 

polityki rolnej i handlowej.> 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   usług finansowych świadczonych przez podmioty wykonujące działalność na rynku 

finansowym na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174 i 615); 

2)   usług finansowych, takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa 

inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o których 

mowa w załączniku nr I do dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności 

oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 

zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE 

(Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów 

działalności podlegających wzajemnemu uznawaniu. 

4. Przepisy ustawy nie wyłączają stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

GOSPODARCZYCH I WYMIANIE DANYCH GOSPODARCZYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1015 i 1188 oraz z 2015 r. poz. 396) 

 

Art. 25. 

1. Do otrzymywania informacji gospodarczych są uprawnieni: 
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1)   Prokurator Generalny - w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem wniosku o 

udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej 

umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym 

skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z działaniem 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 

2)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonym w art. 

34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.); 

3)   Komendant Główny Policji - na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.); 

4)   Szef Biura Ochrony Rządu - jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków 

przewidzianych w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 170, 502 i 616); 

[5)   Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań określonych w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 

r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);] 

<5) organy Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. …);> 

6)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455); 

[7)   naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych - w związku z toczącym się 

przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z 

toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

postępowań i kontroli na podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego;] 

<7) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej – w 

związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym 

skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym 

skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z 

działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na 

podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego;> 

[8)   dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie, o której mowa w pkt 5;] 

9)   Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie nadzoru wykonywanego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.); 
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10)  Prezes Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli jest to 

niezbędne do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 

grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 

11)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w zakresie realizacji zadań określonych w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 621, z późn. zm.); 

12)  Komendant Główny Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonym w art. 10a 

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, 

z późn. zm.); 

13)  sądy - w związku z toczącymi się przed nimi postępowaniami; 

[14)  dyrektorzy izb celnych - w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z toczącym się 

postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

postępowań i kontroli na podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego;] 

15)  komornicy - w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami. 

2. Za każdorazowe udostępnienie informacji gospodarczych podmiotom wymienionym w ust. 

1 biuro pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym w tym biurze cennikiem, nie wyższą niż 

0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. O WYROBACH MEDYCZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 

876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579) 

 

Art. 68. 

1. Nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, 

wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu. 

2. Prezes Urzędu, sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z: 

1)   Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, 

2)   Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

3)   Głównym Lekarzem Weterynarii, 

4)   Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

[5)   ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,] 

<5) Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,> 

6)   Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 

7)   Głównym Inspektorem Pracy, 

8)   Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 
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9)   
(116)

 Ministrem Obrony Narodowej, 

10)  Komendantem Głównym Policji, 

11)  Prezesem Głównego Urzędu Miar, 

12)  Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, 

13)  Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

14)  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

15)  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

16)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 

17)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

- w zakresie właściwym dla tych podmiotów. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących wyrobów. 

4. 
(117)

 Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego właściwego ze względu na 

lokalizację towaru oraz przedmiot wniosku opinię w sprawie spełniania przez wyrób 

określonych dla niego wymagań. 

4a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 4, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, Prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w 

przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

4b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

4c. 
(118)

 (uchylony). 

4d. 
(119)

 (uchylony). 

4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

5. Organy celne informują Prezesa Urzędu o działaniach podjętych w odniesieniu do 

zatrzymanych wyrobów. 

6. (uchylony) 

7. 
(120)

 W celu umożliwienia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji publicznej są obowiązane, na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić 

mu następujące posiadane dane dotyczące wyrobu i podmiotu prowadzącego obrót wyrobem: 

1)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres podmiotu prowadzącego obrót wyrobem i, jeżeli są 

dostępne, jego numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej; 

2)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres wytwórcy wyrobu; 

3)   nazwę handlową i nazwę rodzajową wyrobu. 

8. 
(121)

 Prezes Urzędu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 2, uzasadniony 

potrzebą wykonywania ich ustawowych zadań, udostępnia posiadane informacje i dokumenty 

dotyczące wyrobu. 

9. 
(122)

 Prezes Urzędu w wykonywaniu ustawy współpracuje i wymienia informacje z 

właściwymi organami państw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej, także w formie 

elektronicznej, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
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10. 
(123)

 Usługodawcy zapewniający środki porozumiewania się na odległość są obowiązani, 

na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić mu dane dotyczące wyrobów i 

podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową wyrobów określone w ust. 7, w celu 

umożliwienia mu sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1. 

6a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a Prezesem Urzędu mogą 

zostać określone w drodze porozumienia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1167) 

 

Art. 13. 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych współdziałają ze służbami i instytucjami 

uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych 

postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w 

szczególności udostępniają funkcjonariuszom, pracownikom albo żołnierzom tych służb i 

instytucji, po przedstawieniu przez nich pisemnego upoważnienia, pozostające w ich 

dyspozycji informacje i dokumenty niezbędne do realizacji czynności w ramach tych 

postępowań. 

2. Służby i instytucje uprawnione do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, 

w zakresie koniecznym do wykonywania swoich zadań, w celu ochrony informacji 

niejawnych mogą zwracać się do innych instytucji, służb i organów o udzielenie niezbędnej 

pomocy przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających, 

kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego. 

3. Szefowie służb i instytucji określonych w art. 23 ust. 2 i 5 udostępniają upoważnionym 

funkcjonariuszom, pracownikom albo żołnierzom służb i instytucji, o których mowa w ust. 1, 

na potrzeby prowadzonych przez te służby i instytucje postępowań sprawdzających lub 

kontrolnych postępowań sprawdzających, pozostające w ich dyspozycji informacje i 

dokumenty wyłącznie w przypadku, gdy w ich opinii osoba objęta postępowaniem 

sprawdzającym lub kontrolnym postępowaniem sprawdzającym nie daje rękojmi zachowania 

tajemnicy; w przeciwnym przypadku informują, że nie posiadają informacji i dokumentów 

świadczących, że osoba ta nie daje tej rękojmi. 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb przekazywania przez kierowników jednostek 

organizacyjnych służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych 

postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań 

bezpieczeństwa przemysłowego informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz udostępniania 

im dokumentów niezbędnych dla celów tych postępowań; 

[2)   szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb udzielania przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz 

organy kontroli skarbowej niezbędnej pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do 
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prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań 

sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego przy wykonywaniu czynności w 

ramach tych postępowań.] 

<2) szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb udzielania przez Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową 

oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej niezbędnej pomocy służbom i 

instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, 

kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego 

przy wykonywaniu czynności w ramach tych postępowań.> 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, Prezes Rady Ministrów uwzględni zakres 

danych, jaki powinny zawierać wnioski o udzielenie informacji lub pomocy, a także 

możliwość wykorzystywania systemów teleinformatycznych dla zapewnienia efektywności 

ich przekazywania i udzielania informacji. 

 

Art. 26. 

1. Poszerzone postępowanie sprawdzające obejmuje czynności, o których mowa w art. 25 ust. 

1, a ponadto, jeżeli jest to konieczne w wyniku uzyskanych informacji, postępowanie to 

obejmuje: 

1)   rozmowę z przełożonymi osoby sprawdzanej oraz z innymi osobami; 

2)   przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej; 

3)   sprawdzenie stanu i obrotów na rachunku bankowym oraz zadłużenia osoby sprawdzanej, 

w szczególności wobec Skarbu Państwa. 

2. Do czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego i wydane na jej podstawie przepisy dotyczące wywiadu 

środowiskowego stosuje się odpowiednio. 

[3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są wykonywane zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 

lit. k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. 

zm.). Przepisy art. 82 § 1 i 2, art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720) stosuje się odpowiednio.] 

<3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są wykonywane zgodnie z art. 105 ust. 1 

pkt 2 lit. k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 

z późn. zm.). Przepisy art. 82 § 1 i 2, art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 

21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. …) stosuje się 

odpowiednio.> 

4. Do poszerzonego postępowania sprawdzającego przepisy art. 25 ust. 5-7 stosuje się 

odpowiednio. 

5. W przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dostępu do informacji o klauzuli "ściśle 

tajne" poszerzone postępowanie sprawdzające obejmuje także, jeżeli jest to konieczne w 

wyniku uzyskanych wcześniej informacji, rozmowę z trzema osobami wskazanymi przez 
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osobę sprawdzaną w celu uzyskania innych informacji mogących mieć znaczenie dla oceny 

dawania rękojmi zachowania tajemnicy. 

6. W celu dokonania ustaleń, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3, organ prowadzący 

poszerzone postępowanie sprawdzające może zobowiązać osobę sprawdzaną do poddania się 

specjalistycznym badaniom oraz udostępnienia wyników tych badań. Lekarzowi 

przeprowadzającemu to badanie udostępnia się dokumentację medyczną osoby sprawdzanej 

w zakresie dotyczącym wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. O DOWODACH OSOBISTYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 

391, 862 i 1579) 

 

Art. 66. 

1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie 

decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek 

złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem 

wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów: 

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób 

uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę 

udostępnienia danych; 

2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed 

uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty. 

3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni: 

1)   organy prokuratury; 

2)   organy Policji; 

3)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

4)   Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

5)   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

[6)   organy Służby Celnej;] 

<6) organy Krajowej Administracji Skarbowej;> 

7)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 

8)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9)   Szef Agencji Wywiadu; 

10)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

11)  Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

[12)  wywiad skarbowy;] 

13)  minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

14)  organy informacji finansowej. 
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4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych korzysta z danych udostępnianych w trybie 

pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, 

bez konieczności składania wniosku. Udostępnienie następuje nieodpłatnie i nie wymaga 

decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

 

Art. 72. 

1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące 

jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione: 

1)   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych: 

[a)  podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-12,] 

<a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–11,> 

b)  sądy; 

2)   inne podmioty - jeżeli: 

a)  wykażą w tym interes prawny, lub 

b)  wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, 

której udostępniane dane dotyczą. 

 

Art. 75. 

1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację 

związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu. 

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek 

złożony przez uprawniony podmiot. 

3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione: 

[1)   podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-12;] 

<1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–11;> 

2)   sądy; 

3)   inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny. 

[4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-12, sądom oraz innym podmiotom 

realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w 

ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się 

nieodpłatnie.] 

<4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–11, sądom oraz innym 

podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi 

udostępnia się nieodpłatnie.> 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nierealizującym zadań publicznych na 

podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia 

się odpłatnie. 
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USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. z 2016 r. poz. 

722) 

 

Art. 46. 

1. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania 

cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się 

następującym podmiotom: 

1)   organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 

[2)   Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom 

wyborczym i strażom gminnym (miejskim);] 

<2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii 

Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony 

Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum 

Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);> 

3)   komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego; 

[4)   organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;] 

5)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; 

6)   Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione: 

1)   osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

2)   jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 

publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie 

pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3)   innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w 

otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 

3. 
(1)

 Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego 

wykorzystywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. z 2016 r. poz. 

627, 904 i 1241) 

 

Art. 109. 

1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji 

administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia 

wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1-4, potwierdzone przedstawionym: 

1)   orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

uprzywilejowanym; 

2)   orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem uprzywilejowanym; 

3)   zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. 

1a. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami 

uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 

ust. 3. 

1b. W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w 

art. 106 ust. 3, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym 

mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 191 i 298), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem 

ochotniczej straży pożarnej. 

2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając: 

1)   zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający: 

a)  rodzajowi ukończonego kursu, oraz 

b)  zakresowi badań lekarskich i psychologicznych; 

2)   ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu 

ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

2a. Do zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawanego 

funkcjonariuszom i kierującym, o których mowa w art. 106 ust. 3, nie stosuje się ust. 2 pkt 1 

lit. a. 

3. Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w 

drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty 

ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po przedstawieniu orzeczenia 

lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w 

art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6. 

4. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w 

drodze decyzji, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, 

odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla 

kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. 

4a. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla 

kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o 

których mowa w art. 106 ust. 3. 
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4b. W stosunku do funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3, 

rozszerzenie zakresu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, następuje odpowiednio do 

przedstawionego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

[5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także 

pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje 

nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione. 

Przepisy ust. 1, 1a i 2-4b stosuje się odpowiednio.] 

<5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz 

pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony 

Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby 

Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, 

a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 

wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są 

zatrudnione. Przepisy ust. 1, 1a i 2–4b stosuje się odpowiednio.> 

6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży 

pożarnych są finansowane z budżetu gminy. 

7. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638) 

 

Art. 192. 

1. Umorzeniu podlegają również: 

1)   zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 191, w stosunku do których do dnia 

przekształcenia, o którym mowa w art. 80 ust. 1, zostały wydane decyzje rozkładające ich 

spłatę na raty lub odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią 

należności sporne; 

2)   opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1; 

3)   koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 191. 

2. Umorzeniu nie podlegają zobowiązania z tytułu: 

[1)   zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu 

podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej,] 

<1) zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu 

podatkowego lub organu celnego,> 
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2)   składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, 

3)   wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

4)   opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżetów powiatów i 

budżetów gmin, 

5)   opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 

- określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w 

związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów 

podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów 

dotyczących wymiaru i poboru tych należności. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 281) 

 

Art. 5. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   statku - należy przez to rozumieć urządzenie pływające używane w środowisku morskim, 

w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i ruchome platformy wiertnicze, 

chyba że powołane w ustawie umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   statku o wartości historycznej - należy przez to rozumieć statki zabytkowe i ich repliki, w 

tym również statki przeznaczone do wspierania i promocji rzemiosł tradycyjnych i 

umiejętności żeglarskich używane zgodnie z zasadami tradycyjnego żeglarstwa i tradycyjnych 

technik; 

3)   statku rybackim - należy przez to rozumieć statek rybacki w rozumieniu art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222); 

4)   statku pasażerskim - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany do 

przewozu więcej niż 12 pasażerów; 

5)   promie pasażerskim typu ro-ro - należy przez to rozumieć statek pasażerski posiadający 

urządzenia umożliwiające wjazd i wyjazd z niego pojazdów drogowych lub kolejowych; 

6)   statkach służby państwowej specjalnego przeznaczenia - należy przez to rozumieć statki 

używane wyłącznie do: 

a)  inspekcji i pomiarów hydrograficznych, 

b)  ratowania życia na morzu, 

c)  zwalczania rozlewów olejów i substancji szkodliwych lub zanieczyszczających 

środowisko naturalne, 

d)  obsługi oznakowania nawigacyjnego, 

[e)  wykonywania ustawowych zadań Służby Celnej,] 

<e) wykonywania ustawowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej,> 

f)  zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów, 
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g)  łamania lodów; 

7)   jachcie morskim - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny lub jacht komercyjny, 

przeznaczony lub używany do celów sportowych lub rekreacyjnych na wodach morskich; 

(pkt 8 – 37 pominięto)   

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

(Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.) 

 

Art. 99. 

1. Kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych przeprowadzają: 

1)   inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego - na drogach, parkingach oraz w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych 

w zakresie przewozu drogowego; 

2)   upoważnieni pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego - na obszarze kolejowym, 

bocznicach kolejowych oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu koleją; 

3)   upoważnieni pracownicy urzędów żeglugi śródlądowej - na statkach żeglugi śródlądowej, 

w portach i przystaniach oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu żeglugą śródlądową; 

4)   funkcjonariusze Policji - na drogach i parkingach; 

5)   funkcjonariusze Straży Granicznej - na drogach i parkingach; 

[6)   funkcjonariusze celni - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<6) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej – na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;> 

7)   żołnierze Żandarmerii Wojskowej - w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 

wykonywanego przez siły zbrojne. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przy przeprowadzaniu kontroli współdziałają w 

niezbędnym zakresie z upoważnionymi przedstawicielami: 

1)   organów dozoru jądrowego - w sprawach warunków przewozu materiałów 

promieniotwórczych; 

2)   Transportowego Dozoru Technicznego - w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 

4; 

3)   Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Wojskowego Dozoru Technicznego - w zakresie 

przewozu towarów niebezpiecznych wykonywanego przez siły zbrojne; 

4)   Inspekcji Ochrony Środowiska - w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów o 

ochronie środowiska; 

5)   straży ochrony kolei - w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów 

porządkowych i dotyczących ochrony życia i zdrowia ludzi na obszarze kolejowym i w 

pojazdach kolejowych; 
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6)   organów właściwych w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6-8 - w 

odpowiednim zakresie. 

3. Osoby przeprowadzające kontrolę, o których mowa w ust. 1, dokonują kontroli na 

warunkach i w trybie określonych w przepisach określających zakres ich działania. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą wykonywać czynności doradcy do spraw 

bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. 

 

Art. 100. 

1. Kontrola, o której mowa w art. 99 ust. 1, polega na sprawdzeniu: 

1)   zgodności wykonywanego przewozu towarów niebezpiecznych z wymaganiami 

określonymi odpowiednio w ADR, RID lub ADN oraz w ustawie; 

2)   stanu technicznego naczyń, opakowań, urządzeń transportowych służących do przewozu 

towarów niebezpiecznych; 

3)   stanu technicznego środka transportu użytego do przewozu, jego oznakowania i 

wyposażenia; 

4)   przeszkolenia osób wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz czynności 

związane z tym przewozem, a także wyznaczenia właściwego doradcy do spraw 

bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych; 

5)   dokumentów wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych, w szczególności 

zaświadczenia ADR. 

2. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji przeprowadzają kontrolę w zakresie 

określonym w ust. 1 pkt 1-3 i 5. 

[3. Funkcjonariusze celni przeprowadzają kontrolę w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5.] 

<3. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzają kontrolę w zakresie 

określonym w ust. 1 pkt 5.> 

4. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się doradcy z obowiązków określonych w 

ustawie oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN osoby przeprowadzające kontrolę, o 

których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1-3, przekazują niezwłocznie informację o stwierdzonych 

naruszeniach do Dyrektora TDT. 

5. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się doradcy z obowiązków określonych w 

ustawie oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN, w zakresie przewozu towarów 

niebezpiecznych przez siły zbrojne, żołnierze Żandarmerii Wojskowej przekazują 

niezwłocznie informację o stwierdzonych naruszeniach odpowiednio do Szefa Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych lub Dyrektora TDT. 

6. Do kontroli działalności gospodarczej w siedzibie uczestnika przewozu towarów 

niebezpiecznych stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

 

Art. 104. 

1. Odpowiednio do posiadanych kompetencji Główny Inspektor Transportu Drogowego, 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przekazują ministrowi właściwemu 
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do spraw transportu informacje dotyczące wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące 

przewozu towarów niebezpiecznych oraz liczby: 

1)   przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; 

2)   stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. 

[2. Szef Służby Celnej, Komendant Główny Straży Granicznej i Komendant Główny Policji, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przekazują ministrowi właściwemu 

do spraw transportu informacje, o których mowa w ust. 1.] 

<2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Straży Granicznej i 

Komendant Główny Policji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

kalendarzowego, przekazują ministrowi właściwemu do spraw transportu informacje, o 

których mowa w ust. 1.> 

3. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

kalendarzowego, przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informacje, o których mowa w 

ust. 1, oraz o liczbie złożonych wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

 

Art. 107. 

1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki 

wynikające z przepisów ustawy lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10.000 zł, z 

zastrzeżeniem art. 113. 

2. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar 

pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy. 

3. Jeżeli czyn będący naruszeniem przepisów, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje 

jednocześnie znamiona wykroczenia, stosuje się wyłącznie przepisy ustawy. 

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, nakładają, w drodze decyzji administracyjnej, 

odpowiednio: 

1)   wojewódzki inspektor transportu drogowego - na uczestników przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych; 

2)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - na uczestników przewozu koleją towarów 

niebezpiecznych; 

3)   dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej - na uczestników przewozu żeglugą śródlądową 

towarów niebezpiecznych; 

4)   organy Policji; 

5)   organy Straży Granicznej; 

[6)   organy Służby Celnej.] 

<6) organy celne.> 

5. Postępowanie administracyjne w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, o której mowa w 

ust. 1, w zakresie przewozu drogowego, prowadzone jest, z zastrzeżeniem przepisów 

niniejszej ustawy, na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 11 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.). 
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USTAWA z dnia 16 września 2011 r. O WYMIANIE INFORMACJI Z ORGANAMI 

ŚCIGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. U. poz. 1371, z 

2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania 

informacji, a także podmioty uprawnione w tych sprawach. 

2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych, zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania 

informacji są: 

1)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

3)   Policja; 

[4)   Służba Celna;] 

<4) Krajowa Administracja Skarbowa;> 

5)   Straż Graniczna; 

[6)   organy kontroli skarbowej;] 

7)   Żandarmeria Wojskowa. 

3. Ustawę stosuje się również do wymiany oraz przetwarzania informacji: 

1)   z organami ścigania państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

które stosują przepisy dorobku Schengen; 

2)   
(2)

 w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach 

danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych daktyloskopijnych. 

4. Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz postanowień 

umów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach zapobiegania przestępczości, 

jej zwalczania oraz współdziałania na terenach przygranicznych. 

 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez krajowe biuro do 

spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 

grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w 

państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z 

przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 

18.12.2007, str. 103). 

2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji za pośrednictwem krajowego biura do 

spraw odzyskiwania mienia są podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz: 

1)   minister właściwy do spraw finansów publicznych; 
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[2)   Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 

3)   izby i urzędy skarbowe;] 

4)   prokurator. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2012 r. O PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH 

KOPALIN (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581) 

 

Art. 5. 

1. W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi. 

2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi, 

obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku. 

2a. 
(1)

 W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub 

bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku gazu ziemnego lub ropy 

naftowej na inny środek transportu. 

[3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi, wydobyciem gazu ziemnego 

lub wydobyciem ropy naftowej, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym organ 

podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził dokonanie czynności podlegającej 

opodatkowaniu.] 

<3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z 

wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi, wydobyciem gazu 

ziemnego lub wydobyciem ropy naftowej, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w 

którym organ podatkowy stwierdził dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.> 

 

[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 są: 

1)   Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu - w 

sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra; 

2)   Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie oraz Dyrektor Izby Celnej w Warszawie - w 

sprawach podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej. 

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

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.] 

 

<Art. 11. 

1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik urzędu 

skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej, 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 są: 

1) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej we Wrocławiu – w sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi oraz 

srebra; 

2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście w Warszawie 

oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – w sprawach podatku w 

zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej. 

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

1) urzędy skarbowe lub urząd skarbowy i izby administracji skarbowej lub izbę 

administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w 

zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając gospodarcze 

potrzeby podatników, 

2) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek 

bankowy dokonuje się zapłaty podatku, oraz określi terytorialny zasięg ich działania w 

tym zakresie 

– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku.> 

 

Art. 13. 

[1. Właściwy naczelnik urzędu celnego prowadzi rejestr podatników.] 

<1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podatników.> 

2. Rejestr zawiera dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 12. 

 

Art. 14. 

[1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania: 

1)   składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową, 

2)   obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej 

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.] 
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<1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania: 

1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową, 

2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego  

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.> 

1a. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są składane wyłącznie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

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

deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i 

miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym zakresie, a 

także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. – PRAWO POCZTOWE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 

1250) 

 

Art. 82. 

1. [Operator pocztowy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej, jest 

obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie działalności 

pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez Policję, Straż 

Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, 

Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy, zwane dalej 

"uprawnionymi podmiotami", oraz prokuraturę i sądy, ich zadań określonych odrębnymi 

przepisami, wymagających:] <Operator pocztowy, począwszy od dnia rozpoczęcia 

działalności pocztowej, jest obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach 

wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych 

możliwości wykonywania przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, 

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, zwane dalej 

„uprawnionymi podmiotami”, oraz prokuraturę i sądy, ich zadań określonych 

odrębnymi przepisami, wymagających:> 

1)   uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych usługach pocztowych oraz 

informacji umożliwiających identyfikację korzystających z tych usług, 

2)   udostępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści korespondencji lub zawartości 

przesyłek, 

3)   udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku podejrzenia, 

że stanowi przedmiot przestępstwa do oględzin przez uprawnione podmioty, 
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4)   dopuszczenia do dalszego przewozu przesyłki pocztowej zawierającej przedmioty 

przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w 

części 

-   zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach odrębnych. 

2. Prezes UKE na wniosek operatora pocztowego uzasadniony obiektywnymi i niezależnymi 

od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami uniemożliwiającymi dalsze 

wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu, w terminie określonym w 

art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 23 i 868), zgody uprawnionych podmiotów, może w całości lub w części, w 

drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wniosek składa 

się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego 

dalsze wykonywanie obowiązku. Do wniosku dołącza się harmonogram osiągnięcia przez 

operatora pocztowego pełnej zdolności do wykonywania obowiązku. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób 

wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie, aby wykonywanie 

tego obowiązku w jak najmniejszym stopniu zakłócało funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

operatora pocztowego oraz kierując się zasadą osiągnięcia celu przy jak najniższych 

nakładach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I 

BRONI PALNEJ (Dz. U. poz. 628 i 1165, z 2014 r. poz. 24 i 1199 oraz z 2016 r. poz. 904) 

 

Art. 2. 

1. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni 

palnej są: 

1)   funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   funkcjonariusze Agencji Wywiadu; 

3)   funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu; 

[4)   funkcjonariusze celni;] 

<4) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;> 

5)   funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

[6)   inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej;] 

7)   strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej; 

8)   strażnicy Państwowej Straży Rybackiej; 

9)   funkcjonariusze Policji; 

10)  funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

11)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 

12)  funkcjonariusze i żołnierze Służby Wywiadu Wojskowego; 

13)  strażnicy straży gminnych (miejskich); 

14)  funkcjonariusze Straży Granicznej; 
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15)  strażnicy Straży Leśnej; 

16)  strażnicy Straży Marszałkowskiej; 

17)  funkcjonariusze straży ochrony kolei; 

18)  funkcjonariusze Straży Parku; 

19)  żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych; 

20)  pracownicy ochrony uprawnieni do użycia lub wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.); 

21)  inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. 

2. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego są: 

1)   członkowie służby porządkowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611); 

2)   pracownicy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich lub młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych. 

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   broni palnej - należy przez to rozumieć broń palną bojową, o której mowa w ustawie z 

dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576); 

2)   doprowadzeniu - należy przez to rozumieć czynności podejmowane w celu 

przemieszczenia: 

a)  osoby zatrzymanej, ujętej lub przymusowo doprowadzanej do właściwych organów lub 

instytucji w trybie i w przypadkach określonych w przepisach odrębnych, 

b)  cudzoziemca pobranego ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia, 

c)  cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo od tej granicy do portu lotniczego 

albo morskiego państwa, do którego zostaje wydalony, lub państwa, w którym następuje 

przekazanie tego cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na 

podstawie decyzji właściwego organu, 

d)  cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

przypadku gdy z wnioskiem o zapewnienie doprowadzenia tego cudzoziemca wystąpił 

przewoźnik; 

3)   konwoju - należy przez to rozumieć przemieszczanie osób lub mienia, w tym: 

a)  osób pobranych z zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska 

dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub policyjnej izby dziecka, 

b)  osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych przekazywanych na podstawie umów 

międzynarodowych, 

c)  wartości pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych, 

d)  broni, amunicji, materiałów lub środków niebezpiecznych, w tym materiałów 

wybuchowych, chemicznych lub radioaktywnych, 

e)  uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego, 

f)  środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

g)  dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, 
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oraz zespół czynności realizowanych w związku z tym przemieszczaniem przez 

uprawnionego do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego lub 

broni palnej; 

4)   obezwładnieniu - należy przez to rozumieć pozbawienie swobody ruchów lub 

spowodowanie odwracalnej, krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu 

wyeliminowania zagrożenia ze strony osoby lub zwierzęcia lub przełamania oporu osoby 

niepodporządkowującej się poleceniom wydawanym na podstawie prawa; 

5)   pododdziale zwartym - należy przez to rozumieć zorganizowaną, jednolicie dowodzoną 

grupę funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej, wykonującą działania prewencyjne w razie zagrożenia lub 

zakłócenia bezpieczeństwa albo porządku publicznego; 

6)   użyciu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie środka 

przymusu bezpośredniego wobec osoby; 

7)   użyciu broni palnej - należy przez to rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby z 

zastosowaniem amunicji penetracyjnej; 

8)   ważnych obiektach, urządzeniach lub obszarach - należy przez to rozumieć podlegające 

ochronie: 

a)  obiekty, urządzenia lub obszary: 

–  istotne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, nienaruszalności granicy państwowej, 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego, gospodarki lub kultury narodowej, 

[–  centralnych organów państwowych, wymiaru sprawiedliwości, kontroli skarbowej, 

przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji 

międzynarodowych,] 

<–centralnych organów państwowych, wymiaru sprawiedliwości, Krajowej 

Administracji Skarbowej, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych 

państw obcych albo organizacji międzynarodowych,> 

–  podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze 

Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

b)  obiekty ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w 

skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), oraz 

wchodzące w ich skład i powiązane z nimi systemy; 

9)   wykorzystaniu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie 

środka przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowanie go w celu 

zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody; 

10)  wykorzystaniu broni palnej - należy przez to rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem 

amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku 

niestwarzającym zagrożenia dla osoby. 

 

 

 



- 41 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI 

OPAKOWANIOWYMI (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) 

 

Art. 53. 

1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy 

w zakresie objętym jego właściwością. 

2. Marszałek województwa co najmniej raz na 3 lata przeprowadza kontrolę przedsiębiorców: 

1)   prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych; 

2)   eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej 

dostawy odpadów opakowaniowych. 

3. Marszałek województwa może upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników 

urzędu marszałkowskiego. 

4. Przy wykonywaniu kontroli kontrolujący jest uprawniony do: 

1)   wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których jest wykonywana działalność gospodarcza, 

a w godzinach od 6
00

 do 22
00

 - na pozostały teren, zgodnie z celem i zakresem kontroli; 

2)   przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w 

tym powołania eksperta; 

3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i żądania wyjaśnień od osób w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

4)   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 

kontrolą, w tym dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji operacji gospodarczych 

oraz ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, a także dokumentacji technicznej instalacji do przetwarzania 

odpadów. 

[5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę przepisów 

ustawy lub gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, 

marszałek województwa występuje do innych organów kontroli, w szczególności 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, organów celnych, organów kontroli 

skarbowej oraz Policji, o podjęcie odpowiednich działań będących w ich kompetencji, 

przekazując dokumentację sprawy.] 

<5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę 

przepisów ustawy lub gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 

nastąpić, marszałek województwa występuje do innych organów kontroli, w 

szczególności wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego organu 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji, o podjęcie odpowiednich działań 

będących w ich kompetencji, przekazując dokumentację sprawy.> 

6. Marszałek województwa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego 

każdego roku, informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku 
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kalendarzowym wraz z wnioskami, w tym planowanymi działaniami zmierzającymi do 

usunięcia stwierdzonych naruszeń. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 października 2013 r. O WZAJEMNEJ POMOCY PRZY 

DOCHODZENIU PODATKÓW, NALEŻNOŚCI CELNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCI 

PIENIĘŻNYCH (Dz. U. poz. 1289 i z 2015 r. poz. 211) 

 

Art. 64. 

W przypadku przewidywanego zwrotu: 

1)   podatku, 

2)   nadpłaty podatku 

- z wyłączeniem podatku od towarów i usług, 

3)   należności celnych 

[- podmiotowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim organ 

podatkowy lub celny właściwy w sprawie zwrotu może przekazać przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej informację o 

przewidywanym zwrocie do właściwego państwa członkowskiego. Przekazywanie informacji 

może odbywać się z wykorzystaniem wniosków o udzielenie pomocy.] 

<– podmiotowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim 

organ podatkowy właściwy w sprawie zwrotu może przekazać przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej 

informację o przewidywanym zwrocie do właściwego państwa członkowskiego. 

Przekazywanie informacji może odbywać się z wykorzystaniem wniosków o udzielenie 

pomocy.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. poz. 1650, z późn.zm.) 

 

Art. 289. 

1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzą w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących warunków wjazdu cudzoziemców na to terytorium i pobytu na nim organy 

Straży Granicznej i Policji. 

2. Szef Urzędu i wojewoda mogą prowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez te organy 

postępowań w sprawach cudzoziemców. 

3. [Organy Służby Celnej mogą prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w ramach 

dokonywanych kontroli, na zasadach i w trybie określonych w:] <Naczelnik urzędu celno-
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skarbowego może prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w ramach dokonywanych 

kontroli, na zasadach i w trybie określonych w:> 

1)   ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.); 

2)   ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414); 

3)   ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 

1170, z późn. zm.); 

[4)   ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404);] 

<4) ustawie z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U….);> 

5)   ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 

późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i 

przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, z późn. zm.). 

 

[Art. 290. 

Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane współdziałać z organami 

Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Szefem Urzędu oraz wojewodą w zakresie 

dokonywania kontroli, o której mowa w art. 289.] 

 

<Art. 290. 

Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane współdziałać z organami 

Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Szefem Urzędu oraz 

wojewodą w zakresie dokonywania kontroli, o której mowa w art. 289.> 

 

Art. 291. 

[1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadza co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, 

zwanych dalej "funkcjonariuszami", lub co najmniej dwóch upoważnionych pracowników 

Urzędu albo urzędu wojewódzkiego, zwanych dalej "pracownikami".] 

<1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przeprowadza co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby 

Celno-Skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, lub co najmniej dwóch 

upoważnionych pracowników Urzędu albo urzędu wojewódzkiego, zwanych dalej 

„pracownikami”.> 

2. Kontrolę mogą przeprowadzać wspólnie funkcjonariusze i pracownicy, przy czym 

przeprowadzają ją co najmniej dwie osoby. 

3. W siedzibie Urzędu albo urzędu wojewódzkiego kontrola może być przeprowadzana przez 

jednego pracownika. 

4. Kontrola może być przeprowadzona przez jednego funkcjonariusza, jeżeli w toku innych 

czynności służbowych przez niego wykonywanych zostały ujawnione okoliczności 

uzasadniające jej przeprowadzenie. 
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Art. 296. 

1. Po przeprowadzeniu kontroli, w przypadku stwierdzenia, że pobyt cudzoziemca jest: 

1)   niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobytu na tym terytorium, funkcjonariusz lub pracownik 

sporządza protokół kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2)   zgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobytu na tym terytorium: 

a)  funkcjonariusz odnotowuje fakt przeprowadzenia kontroli w notatniku służbowym lub 

sporządza notatkę służbową, 

b)  pracownik sporządza notatkę służbową. 

[2. Organ Policji, Szef Urzędu, wojewoda lub organ Służby Celnej zawiadamia komendanta 

oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej właściwego do 

wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu o stwierdzeniu, po 

przeprowadzeniu kontroli, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z przepisami dotyczącymi 

warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobytu na tym 

terytorium.] 

<2. Organ Policji, Szef Urzędu, wojewoda lub organ Krajowej Administracji Skarbowej 

zawiadamia komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży 

Granicznej właściwego do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu o 

stwierdzeniu, po przeprowadzeniu kontroli, że pobyt cudzoziemca jest niezgodny z 

przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobytu na tym terytorium.> 

 

Art. 310. 

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje: 

1)   z urzędu - komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży 

Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

[2)   na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa 

Służby Wywiadu Wojskowego, organu Służby Celnej, komendanta wojewódzkiego lub 

komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant oddziału Straży Granicznej lub 

komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na siedzibę organu 

występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu cudzoziemca.] 

<2) na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu Krajowej 

Administracji Skarbowej, komendanta wojewódzkiego lub komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki 

Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę organu występującego z wnioskiem 

albo miejsce pobytu cudzoziemca.> 
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Art. 440. 

1. Umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie, przedłużenia okresu obowiązywania wpisu 

lub usunięcia tych danych z wykazu dokonuje Szef Urzędu, z urzędu lub na wniosek jednego 

z następujących organów: 

1)   Ministra Obrony Narodowej; 

[2)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych;] 

3)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

4)   Komendanta Głównego Policji; 

5)   Komendanta Głównego Straży Granicznej; 

6)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

7)   Szefa Agencji Wywiadu; 

[8)   Szefa Służby Celnej;] 

<8) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;> 

9)   Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu; 

10)  wojewody. 

2. W przypadku gdy Szef Urzędu nie uwzględni wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy do ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając wniosek o rozstrzygnięcie 

sprawy, o którym mowa w ust. 2, nakazuje Szefowi Urzędu umieszczenie danych 

cudzoziemca w wykazie, przedłużenie okresu obowiązywania wpisu albo usunięcie z wykazu 

danych cudzoziemca. 

 

Art. 450. 

1. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12, 16 i 17, udostępnia się 

następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań: 

1)   organom administracji publicznej, sądom i prokuraturom; 

[2)   Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii 

Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego 

Centrum Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej); 

3)   organom kontroli skarbowej, organom wywiadu skarbowego oraz organom informacji 

finansowej.] 

<2) Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii 

Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony 

Rządu, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi 

Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej); 
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3) organom Krajowej Administracji Skarbowej.> 

2. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16, udostępnia się: 

1)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym - w zakresie niezbędnym do 

realizacji ich zadań publicznych; 

2)   komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania 

egzekucyjnego; 

3)   Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w odniesieniu do danych osób poszukiwanych; 

4)   organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji - w zakresie prowadzonej egzekucji. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udostępnia się danych w postaci odcisków 

linii papilarnych, pobranych w celu wydania karty pobytu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W 

ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) 

 

Art. 13. 

[Instytucją audytową jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.] <Instytucją audytową 

jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.>  Instytucja audytowa pełni również funkcję 

niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w rozporządzeniu ogólnym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. O SPECJALNYM PODATKU WĘGLOWODOROWYM 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 979) 

 

[Art. 6. 

W przypadku określenia przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej dochodów lub 

przychodów danego podmiotu oraz podatku należnego w drodze oszacowania dla celów i na 

zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym, wielkość określonych 

przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz podatku należnego, z zastrzeżeniem art. 8 

ust. 6 i 10, przyjmuje się odpowiednio dla celów określenia wysokości przychodów, wydatków 

kwalifikowanych oraz podatku należnego.] 

 

<Art. 6. 

W przypadku określenia przez organ podatkowy dochodów lub przychodów danego 

podmiotu oraz podatku należnego w drodze oszacowania dla celów i na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym, wielkość określonych 

przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz podatku należnego, z zastrzeżeniem 
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art. 8 ust. 6 i 10, przyjmuje się odpowiednio dla celów określenia wysokości przychodów, 

wydatków kwalifikowanych oraz podatku należnego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKÓW (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250) 

 

Art. 38. 

1. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, zawiera: 

1)   określenie organu zajmującego budynek; 

2)   powierzchnię użytkową budynku zajmowaną przez ten organ; 

3)   charakterystykę energetyczną budynku. 

[2. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, nie obejmuje budynków zajmowanych przez 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż 

Graniczną, Służbę Więzienną, Biuro Ochrony Rządu, Służbę Celną, urzędy skarbowe, izby 

skarbowe, organy kontroli skarbowej, organy informacji finansowej oraz Siły Zbrojne 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, nie obejmuje budynków zajmowanych 

przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Biuro Ochrony Rządu, 

organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. O KOMISJACH LEKARSKICH PODLEGŁYCH 

MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH (Dz. U. poz. 1822) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady działania komisji lekarskich oraz zasady i tryb orzekania przez te 

komisje w sprawach: 

1)   ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do służby w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 

2)   oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1 oraz ustalenia ich 

zdolności fizycznej i psychicznej do służby; 

[3)   ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do pracy w wyodrębnionych 

komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, inspektorów i pracowników zatrudnionych w 
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tych komórkach oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym, a także pracowników 

wywiadu skarbowego;] 

4)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1 

doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby, zwanego dalej 

"wypadkiem", lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami służby, a także związku śmierci funkcjonariusza z wypadkiem lub chorobą 

pozostającą w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby; 

[5)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób niebędących funkcjonariuszami Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły 

uszczerbek na zdrowiu oraz związku tego stopnia uszczerbku z tym zdarzeniem albo związku 

śmierci z tym zdarzeniem;] 

<5) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób niebędących funkcjonariuszami 

Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w związku z 

korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły uszczerbek na zdrowiu oraz 

związku tego stopnia uszczerbku z tym zdarzeniem albo związku śmierci z tym 

zdarzeniem;> 

6)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej 

w rozumieniu art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) oraz członków ochotniczej straży pożarnej, 

którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub 

ćwiczeniach; 

[7)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób udzielających pomocy pracownikom 

wywiadu skarbowego w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, które w czasie 

udzielania tej pomocy lub w związku z jej udzielaniem poniosły uszczerbek na zdrowiu albo 

związku śmierci z tym zdarzeniem;] 

8)   uznania funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1, funkcjonariuszy zwolnionych z tych 

służb za inwalidów lub uznania ich za niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również 

ustalenia związku albo braku związku inwalidztwa ze służbą albo ustalenia związku albo 

braku związku śmierci ze służbą funkcjonariuszy i funkcjonariuszy zwolnionych ze służby; 

9)   ustalenia zdolności do pracy funkcjonariuszy służb, o których mowa w pkt 1, 

zwolnionych ze służby, w celu określenia grupy inwalidzkiej; 

10)  potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej; 

11)  kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby 

lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez funkcjonariuszy służb, o 

których mowa w pkt 1. 

2. Komisje lekarskie podlegają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 2. 

1. Komisje lekarskie są właściwe do orzekania wobec: 
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1)   kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze 

Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 

2)   funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony 

Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej; 

3)   funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony 

Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej zwolnionych ze służby lub 

których stosunek służbowy wygasł; 

4)   emerytów i rencistów. 

2. Komisje lekarskie są właściwe również do orzekania wobec: 

[1)   kandydatów do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli 

skarbowej, inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych komórkach oraz kandydatów do 

pracy w wywiadzie skarbowym, a także pracowników wywiadu skarbowego;] 

[2)   osób niebędących funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w związku 

z korzystaniem przez te służby z ich pomocy utraciły życie lub poniosły uszczerbek na 

zdrowiu;] 

<2) osób niebędących funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy 

utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu;> 

3)   strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz członków ochotniczej straży 

pożarnej; 

[4)   osób udzielających pomocy pracownikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, które w czasie udzielania tej pomocy lub w związku z 

jej udzieleniem utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu.] 

 

[Rozdział 2 

Orzekanie o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy 

Art. 9. 

1. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do pracy w wyodrębnionych komórkach 

organizacyjnych kontroli skarbowej oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym 

ustala się przez zaliczenie osoby badanej do jednej z następujących kategorii zdolności do 

pracy: 

1)   kategoria "Z" - "zdolny", która oznacza, że jej stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń 

albo że stwierdzone choroby lub ułomności nie stanowią przeszkody do wykonywania pracy w 

tych komórkach albo w wywiadzie skarbowym; 

2)   kategoria "N" - "niezdolny", która oznacza, że stwierdzone choroby lub ułomności 

uniemożliwiają jej wykonywanie pracy w tych komórkach albo w wywiadzie skarbowym. 

2. Zdolność fizyczną i psychiczną inspektorów i pracowników zatrudnionych w 

wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz pracowników wywiadu 

skarbowego ustala się przez zaliczenie ich do jednej z następujących kategorii: 
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1)   kategoria "A" - "zdolny do pracy", która oznacza, że ich stan zdrowia nie budzi żadnych 

zastrzeżeń albo że stwierdzone choroby lub ułomności nie stanowią przeszkody do 

wykonywania pracy; 

2)   kategoria "B" - "zdolny do pracy z ograniczeniem", która oznacza, że stwierdzono 

choroby lub ułomności, które trwale lub czasowo zmniejszają ich sprawność fizyczną lub 

psychiczną do pracy, ale nie stanowią przeszkody do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku; 

3)   kategoria "C" - "całkowicie niezdolny do pracy", która oznacza, że stwierdzone choroby 

lub ułomności fizyczne lub psychiczne uniemożliwiają im wykonywanie pracy. 

3. Orzeczenie komisji lekarskiej, oprócz jednej z kategorii zdolności do pracy wymienionej w 

ust. 2, zawiera jedno z następujących określeń: 

1)   "zdolny do pracy", jeżeli nie stwierdzono żadnych chorób lub ułomności; 

2)   "trwale niezdolny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku", jeżeli stwierdzono 

choroby lub ułomności, które zmniejszają sprawność fizyczną lub psychiczną do pracy na 

zajmowanym stanowisku i uniemożliwiają jej wykonywanie, ale nie stanowią przeszkody do 

wykonywania pracy na innym stanowisku; 

3)   "czasowo niezdolny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku", jeżeli 

stwierdzono choroby lub ułomności, które czasowo zmniejszają sprawność fizyczną lub 

psychiczną, ale które mogą rokować poprawę stanu zdrowia i odzyskanie pełnej sprawności i 

zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku; 

4)   "zdolny do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku", jeżeli stwierdzono choroby 

lub ułomności, które zmniejszają zdolność fizyczną lub psychiczną, ale nie stanowią 

przeszkody do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku; 

5)   "całkowicie niezdolny do pracy", jeżeli stwierdzono choroby lub ułomności, które 

uniemożliwiają wykonywanie pracy. 

4. W przypadku orzeczenia, które zawiera określenie wskazane w ust. 3 pkt 3, komisja 

lekarska wyznacza termin kolejnego badania w celu wydania ostatecznego orzeczenia o 

zdolności osoby badanej do pracy na zajmowanym stanowisku. 

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

chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do pracy, na podstawie którego jest 

wydawane orzeczenie o zdolności lub niezdolności kandydata albo pracownika, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz szczegółowe objaśnienia odnoszące się do tych chorób i 

ułomności, jak również zalecane czynności wskazane przy ich ustalaniu w przypadkach, w 

których wymaga tego wiedza medyczna, uwzględniając potrzebę ustalenia w toku badania 

przez komisję lekarską przydatności i predyspozycji do pracy z uwagi na charakter i warunki 

tej pracy.] 

 

Art. 17. 

1. Właściwość miejscowa rejonowych komisji lekarskich w zakresie orzekania w sprawach, o 

których mowa w art. 1 ust. 1, jest określana dla: 

[1)   funkcjonariuszy, inspektorów i pracowników kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego - 

zgodnie z miejscem pełnienia służby albo pracy;] 
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<1) funkcjonariuszy – zgodnie z miejscem pełnienia służby;> 

2)   pozostałych osób - zgodnie z miejscem ich zamieszkania. 

2. Na uzasadniony wniosek podmiotu kierującego do komisji lekarskiej lub osoby ubiegającej 

się o wydanie orzeczenia lekarskiego Centralna Komisja Lekarska może wyrazić zgodę na 

zmianę właściwości orzekania. 

3. Centralna Komisja Lekarska jest właściwa w zakresie: 

1)   rozpatrywania odwołań od orzeczeń rejonowych komisji lekarskich; 

2)   konsultacji w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz rozstrzygania kwestii spornych lub 

nasuwających szczególne wątpliwości; 

3)   współpracy z instytucjami naukowo-lekarskimi w celu podnoszenia poziomu 

orzecznictwa lekarskiego; 

4)   rozpatrywania skarg na działalność rejonowych komisji lekarskich. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

działania komisji lekarskich, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego działania 

tych komisji. 

 

Art. 25. 

1. Do komisji lekarskich, zgodnie z ich właściwością, kieruje się z urzędu lub na wniosek 

osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia lekarskiego. 

2. Do komisji lekarskiej kieruje się z urzędu: 

1)   kandydata do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze 

Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 

2)   funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony 

Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, którego stan zdrowia daje 

podstawę do przypuszczeń, że stopień jego zdolności do służby uległ zasadniczej zmianie lub 

że dalsze pełnienie przez niego służby na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe; 

[3)   kandydatów do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej 

oraz kandydatów do pracy w wywiadzie skarbowym.] 

3. Do komisji lekarskiej kieruje się z urzędu w celu: 

1)   ustalenia zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej; 

[2)   ustalenia zdolności do pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w 

wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, a także pracowników 

wywiadu skarbowego;] 

3)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

Służby Więziennej doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje 

świadczenie odszkodowawcze; 

4)   uznania funkcjonariusza służb wskazanych w pkt 1 oraz funkcjonariusza zwolnionego z 

tych służb za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji w 

rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

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

5)   w sprawach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z 

powodu choroby funkcjonariuszy służb wskazanych w pkt 1; 

[6)   ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2-4;] 

<6) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 

2 i 3;> 

7)   ustalenia potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego. 

 

Art. 26. 

1. Do komisji lekarskiej kieruje: 

1)   kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Biurze Ochrony Rządu - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach 

osobowych danej służby; 

2)   funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej - przełożony 

właściwy w sprawach osobowych; 

3)   funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu - Szef Biura Ochrony Rządu; 

4)   kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i funkcjonariuszy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - kierownik jednostki organizacyjnej Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego właściwej w sprawach osobowych; 

5)   kandydatów do służby w Służbie Więziennej i funkcjonariuszy Służby Więziennej - 

kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej; 

[6)   osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 4 - kierownik komórki organizacyjnej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej do 

spraw wywiadu skarbowego;] 

7)   osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 - kierownik komórki organizacyjnej 

właściwej w sprawach osobowych danej służby; 

8)   osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 - kierownik komórki organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej.  

2. Do komisji lekarskich kieruje: 

1)   Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego zastępców - Prezes Rady Ministrów; 

2)   Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Biura Ochrony Rządu i ich zastępców - 

minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - Minister Sprawiedliwości. 

 

Art. 29. 

1. Do skierowania do komisji lekarskiej dołącza się w szczególności: 

1)   posiadane informacje i dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1; 

2)   opis stanowiska, charakteru i warunków służby; 
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[3)   informacje dotyczące dotychczasowych warunków i przebiegu pracy w przypadku 

skierowania inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach 

organizacyjnych kontroli skarbowej oraz pracowników wywiadu skarbowego;] 

4)   opinię psychologiczną. 

2. Skierowanie do komisji lekarskiej traci ważność po upływie 30 dni od daty pierwszego 

badania wyznaczonego przez komisję lekarską. 

 

Art. 30. 

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania do 

komisji lekarskiej kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusza zwolnionego ze 

służby, funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwolnionego ze służby, który 

ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osoby niebędącej 

funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która w czasie korzystania lub w 

związku z korzystaniem przez tę służbę z jej pomocy poniosła uszczerbek na zdrowiu lub 

utraciła życie, uwzględniając w szczególności potrzebę zawarcia w nim informacji 

niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariuszy do służby. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza skierowania do komisji lekarskiej kandydata do służby w Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu, funkcjonariusza tych służb 

oraz funkcjonariusza zwolnionego z tych służb, funkcjonariusza zwolnionego z tych służb, 

który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, oraz osób 

niebędących funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, 

które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy 

poniosły uszczerbek na zdrowiu lub utraciły życie, a także wzór skierowania do komisji 

lekarskiej osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, uwzględniając w szczególności potrzebę 

zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej 

funkcjonariuszy do służby. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania 

do komisji lekarskiej kandydata do Służby Więziennej, funkcjonariusza Służby Więziennej, 

funkcjonariusza zwolnionego z tej służby, funkcjonariusza Służby Więziennej zwolnionego 

ze służby, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, 

uwzględniając w szczególności potrzebę zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny 

zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariuszy do służby. 

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

formularza skierowania do komisji lekarskiej osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 4, 

uwzględniając potrzebę zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny ich zdolności 

fizycznej i psychicznej do pracy.] 

 

Art. 33. 

1. Rejonowa komisja lekarska dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej na podstawie 

badania lekarskiego, wyników zleconych badań dodatkowych, specjalistycznych i 
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psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej będącej wynikiem 

obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych 

dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów 

powypadkowych mogących mieć znaczenie dla treści orzeczenia. 

2. Związek inwalidztwa ze służbą rejonowe komisje lekarskie ustalają także na podstawie: 

1)   wyników przeprowadzonego dochodzenia lub śledztwa; 

2)   wyroków sądowych; 

3)   protokołu warunków służby; 

4)   oświadczeń przełożonych; 

5)   innych dokumentów, jeżeli mają one znaczenie w sprawie. 

3. Rejonowe komisje lekarskie orzekają, posługując się również: 

1)   w przypadku ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej do służby - wykazem chorób i 

ułomności, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia osoby badanej; 

[2)   w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie 

odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 4 - odpowiednio wykazami chorób pozostających 

w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 

Biurze Ochrony Rządu i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wykazami norm oceny 

procentowej uszczerbku na zdrowiu;] 

<2) w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w 

związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których 

przysługuje świadczenie odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia 

uszczerbku na zdrowiu osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 – 

odpowiednio wykazami chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu i w 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wykazami norm oceny procentowej 

uszczerbku na zdrowiu;> 

3)   w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Służby Więziennej 

doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi 

warunkami lub właściwościami służby, z tytułu których przysługuje świadczenie 

odszkodowawcze, oraz w przypadku ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 - wykazem chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w 

Służbie Więziennej oraz wykazem norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu; 

4)   w przypadku uznania funkcjonariusza za inwalidę oraz uznania go za niezdolnego do 

samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
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Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej oraz ich rodzin - odpowiednio wykazami chorób powstałych w czasie 

pełnienia służby wydanymi na podstawie tych przepisów; 

5)   w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 - odpowiednio wykazem chorób 

powstałych w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz wykazem norm 

oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. 

 

Art. 39. 

1. Orzeczenie komisji lekarskiej zawiera rozpoznanie lekarskie w języku polskim według 

terminologii klinicznej, z uwzględnieniem lokalizacji i stopnia nasilenia oraz z powołaniem 

na odpowiednie pozycje, paragrafy i punkty lub inne jednostki klasyfikacyjne z wykazów, o 

których mowa w art. 33 ust. 3. 

2. [Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osoby 

badanej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 pkt 2-4, doznanego wskutek 

wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami 

służby zawiera także:]  <Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące ustalenia stopnia 

uszczerbku na zdrowiu osoby badanej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 

pkt 2 i 3, doznanego wskutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby zawiera także:> 

1)   określenie stopnia uszkodzenia czynności naruszonego organu, narządu albo układu, 

łącznie z towarzyszącymi powikłaniami; 

2)   określenie procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu; 

3)   ustalenie, czy stwierdzony uszczerbek na zdrowiu, powstały wskutek tego wypadku lub 

choroby, pozostaje w związku ze służbą. 

3. Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące zmarłego funkcjonariusza Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego i Służby Więziennej określa przyczynę śmierci oraz zawiera ustalenie, czy 

śmierć funkcjonariusza jest następstwem wypadku lub choroby pozostającej w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. 

4. Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące ustalenia inwalidztwa zawiera: 

1)   określenie grupy inwalidzkiej; 

2)   stwierdzenie, czy nastąpiła całkowita utrata zdolności do służby oraz czy istnieje zdolność 

do pracy; 

3)   ustalenie, czy osoba badana jest niezdolna do samodzielnej egzystencji; 

4)   datę powstania inwalidztwa; 

5)   datę badania kontrolnego; 

6)   ustalenie związku lub braku związku inwalidztwa ze służbą; 

7)   uzasadnienie. 

5. Orzeczenia komisji lekarskich, które ustalają: 

1)   trwałą lub całkowitą niezdolność do służby, 

2)   trwałą niezdolność do służby na zajmowanym stanowisku, 

3)   związek śmierci ze służbą, 
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4)   trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku lub choroby pozostającej w związku ze 

szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, 

5)   całkowitą niezdolność do pracy, 

6)   trwałą niezdolność do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 

- uzasadnia się szczegółowo. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. O RYBOŁÓWSTWIE MORSKIM (Dz.U. z 2015 r. poz. 

222) 

 

[Art. 78. 

1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje granicznego lekarza 

weterynarii i organy celne, właściwe ze względu na miejsce położenia portu, o wejściu do 

tego portu statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN. 

2. W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, okręgowy inspektor 

rybołówstwa morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na całkowity lub 

częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji organom celnym 

właściwym ze względu na miejsce położenia portu wyładunku. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod dozorem 

celnym. 

4. Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub weryfikacji, o 

którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został zakończony, okręgowy 

inspektor rybołówstwa morskiego przekazuje informację o tym do organu celnego właściwego 

ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.] 

 

<Art. 78. 

1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego niezwłocznie informuje granicznego 

lekarza weterynarii i naczelnika urzędu celno-skarbowego, właściwego ze względu na 

miejsce położenia portu, o wejściu do tego portu statku rybackiego o obcej 

przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

oraz statku NNN. 

2. W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, okręgowy 

inspektor rybołówstwa morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na 

całkowity lub częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia 

portu wyładunku. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod 

dozorem celnym. 

4. Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub 

weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został 
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zakończony, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przekazuje informację o tym 

do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia 

portu wyładunku.> 

 

Art. 107. 

1. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego: 

1)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji 

rynku rybnego, w tym: 

a)  wykonuje kontrole, a także inspekcje, o których mowa w rozporządzeniu nr 1224/2009 

oraz rozporządzeniu nr 1005/2008, 

b)  w przypadku przywozu produktów rybołówstwa drogą morską realizuje obowiązki 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1005/2008; 

2)   dokonuje oceny wagi naruszeń przepisów WPR w ramach wspólnotowego systemu 

kontroli; 

3)   nakłada kary pieniężne za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim oraz o 

organizacji rynku rybnego; 

4)   przyznaje punkty za poważne naruszenia; 

5)   poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 404/2011; 

6)   poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lub 6; 

7)   wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie: 

a)  przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, i 

przekazywania jej ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, 

b)  weryfikacji mocy silników zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 1224/2009 

- za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego. 

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przechowuje dokumenty, o których mowa w 

ust. 1 pkt 7, przez okres trzech lat. 

[3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przy realizacji swoich zadań współdziałają 

z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, Służby Celnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży 

Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, kontroli skarbowej oraz ze strażami 

gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami zarządzającymi 

portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami administracji morskiej z 

uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek organizacyjnych.] 

<3. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przy realizacji swoich zadań 

współdziałają z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji 

Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 

Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji 

Transportu Drogowego, Policji, oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi 

inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami zarządzającymi portami i 
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przystaniami morskimi i z terenowymi organami administracji morskiej z 

uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek organizacyjnych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. O SUBSTANCJACH ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ 

OZONOWĄ ORAZ O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH 

CIEPLARNIANYCH (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579) 

 

Art. 46. 

[1. Organy Służby Celnej kontrolują przywóz i wywóz substancji zubożających warstwę 

ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów, urządzeń, systemów ochrony 

przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy 

cieplarniane lub od nich uzależnionych.] 

<1. Organy Krajowej Administracji Skarbowej kontrolują przywóz i wywóz substancji 

zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów, 

urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje 

kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionych.> 

2. Substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane zatrzymane 

przez organ celny w związku z nielegalnym wprowadzeniem na obszar celny Wspólnoty 

Europejskiej podlegają cofnięciu poza ten obszar, a w przypadku gdy cofnięcie nie jest 

możliwe, te substancje lub gazy traktowane są jak odpady i podlegają unieszkodliwieniu w 

trybie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 

z późn. zm.) na koszt osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa 

celnego. 

3. W przypadku braku możliwości unieszkodliwienia substancji zubożających warstwę 

ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych na koszt osoby, o której mowa w ust. 2, 

koszty unieszkodliwienia pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Środki, o których mowa w ust. 3, przeznaczone na unieszkodliwienie substancji 

zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych realizowane przez 

państwową jednostkę budżetową, są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z 

późn. zm.). 

5. [Organy Służby Celnej przedkładają ministrowi właściwemu do spraw środowiska, do dnia 

31 marca roku następnego, sprawozdanie zawierające:]   <Organy Krajowej Administracji 

Skarbowej przedkładają ministrowi właściwemu do spraw środowiska, do dnia 31 

marca roku następnego, sprawozdanie zawierające:> 

1)   raport z przypadków zatrzymania substancji kontrolowanej w danym roku 

kalendarzowym, w tym: 
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a)  roczne dane o ilości zatrzymanej substancji kontrolowanej oraz terminie przekazania jej do 

unieszkodliwienia, z podaniem nazwy i adresu podmiotu, któremu ta substancja została 

przekazana do unieszkodliwienia, 

b)  roczne zestawienie wszczętych i zakończonych postępowań w stosunku do osób, które 

dokonały nielegalnego przywozu lub wywozu substancji kontrolowanej; 

2)   informację o przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym szkoleniach i działaniach 

promocyjnych, wspomagających ograniczenie nielegalnego przywozu lub wywozu substancji 

kontrolowanych. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa 

w ust. 5, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności danych zawartych w sprawozdaniu. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1574 i 1579) 

 

Art. 235. 

1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obwieszcza się. 

2. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 

doręcza się dłużnikowi, a postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania 

układowego również nadzorcy sądowemu wraz z odpisem wniosku i odpisami załączników. 

3. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec 

przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa doręcza się 

również odpowiednio organowi założycielskiemu albo ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa. 

[4. O otwarciu postępowania zawiadamia się właściwą izbę skarbową i właściwy oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także 

znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko 

dłużnikowi.] 

<4. O otwarciu postępowania zawiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej i 

właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, a także znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania 

egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.> 

5. Jeżeli dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub 

niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny, postanowienie o 

otwarciu przyspieszonego postępowania układowego doręcza się również Prezesowi 

Narodowego Banku Polskiego, po uprzednim zawiadomieniu go o godzinie wydania 

postanowienia. 
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6. Jeżeli dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie o otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego doręcza się również Komisji Nadzoru Finansowego, po uprzednim 

zawiadomieniu jej o wydaniu postanowienia. 

7. Jeżeli dłużnik jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), o otwarciu postępowania 

zawiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

8. Zawiadomień nadzorcy sądowego, organów egzekucyjnych oraz zawiadomień, o których 

mowa w ust. 5-7, dokonuje się w dniu otwarcia postępowania przy zastosowaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub 

pocztę elektroniczną. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. O FINANSOWANIU WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 

(Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 848) 

 

Art. 2. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

wykonuje zadania związane z uruchamianiem środków, o których mowa w art. 1, określone 

dla państwa członkowskiego i właściwego organu w rozporządzeniu nr 1306/2013, w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w 

odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18), 

zwanym dalej "rozporządzeniem nr 907/2014", oraz w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającym zasady dotyczące 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w 

odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 

255 z 28.08.2014, str. 59), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 908/2014", w zakresie: 

1)   przyznawania jednostce organizacyjnej: 

a)  akredytacji i tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 7 ust. 2 

rozporządzenia nr 1306/2013, 

b)  specjalnej akredytacji jako jednostce koordynującej w rozumieniu art. 7 ust. 4 

rozporządzenia nr 1306/2013; 

2)   cofania akredytacji jednostce organizacyjnej jako agencji płatniczej; 

3)   sprawowania stałego nadzoru nad agencjami płatniczymi, o którym mowa w art. 2 

rozporządzenia nr 908/2014. 
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[2. Funkcję jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1306/2013, 

pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonujący swoje zadania na podstawie 

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 i 788).] 

<2. Funkcję jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 

1306/2013, pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonujący swoje zadania na 

podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 

1579) 

 

Art. 2. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do emisji gazów cieplarnianych z: 

1)   instalacji lub jej części stosowanej do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów 

i procesów technologicznych oraz instalacji wykorzystującej wyłącznie biomasę; 

2)   instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych; 

3)   operacji lotniczej: 

a)  wykonywanej wyłącznie w celu przewozu podczas oficjalnej misji panującego monarchy i 

członków jego najbliższej rodziny, szefów państw, szefów rządów i ministrów wchodzących 

w skład rządu państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli taki jej 

charakter został potwierdzony w planie lotu, 

[b)  wojskowej, wykonywanej przez wojskowe statki powietrzne, Służby Celnej, Policji, Straży 

Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskiej i innych służb ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego,] 

<b) wojskowej, wykonywanej przez wojskowe statki powietrzne, Służby Celno-

Skarbowej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskiej i 

innych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,> 

c)  związanej z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi, przeciwpożarowej i gaśniczej, z 

pomocą humanitarną lub służb ratowniczych, jeżeli jest ona wykonywana na podstawie 

zezwolenia właściwego organu, 

d)  wykonywanej zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (lot VFR), określonych w 

załączniku 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago 

dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), 

e)  kończącej się na lotnisku, z którego wystartował statek powietrzny, i wykonywanej bez 

międzylądowania, 

f)  szkoleniowej, wykonywanej wyłącznie w celu uzyskania licencji lub uzyskania uprawnień 

przez członków personelu lotniczego, jeżeli jest to potwierdzone w planie lotu, pod 

warunkiem że nie jest ona wykorzystywana do przewozu pasażerów ani ładunku lub do 

przebazowania statku powietrznego, 
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g)  wykonywanej wyłącznie w celu przeprowadzenia badań naukowych lub sprawdzenia, 

przetestowania lub przeprowadzenia procesu certyfikacji statku powietrznego lub urządzenia 

pokładowego lub naziemnego, 

h)  wykonywanej przez statek powietrzny o maksymalnej certyfikowanej masie startowej 

poniżej 5700 kg, 

i)  wykonywanej w ramach zobowiązań z tytułu wykonywania obowiązków użyteczności 

publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 

z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych 

na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3) na trasach w regionach 

najbardziej oddalonych określonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(Dz. Urz. UE 2012 C/326, str. 47) lub na trasach, których oferowana zdolność przewozowa 

nie przekracza 30 000 miejsc rocznie, 

j)  wykonywanej przez operatora statku powietrznego będącego przewoźnikiem lotniczym w 

rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. 

zm.), który realizuje: 

–  mniej niż 243 operacje lotnicze w każdym z trzech kolejnych czteromiesięcznych okresów 

w roku kalendarzowym albo 

–  operacje lotnicze, z których łączna roczna wielkość emisji wynosi mniej niż 10 000 Mg 

CO2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. O WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

SEKTORA RYBACKIEGO Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO 

I RYBACKIEGO (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) 

 

Art. 8. 

[1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej: 

1)   pełni funkcję instytucji audytowej, o której mowa w art. 123 ust. 4 rozporządzenia nr 

1303/2013; 

2)   wykonuje zadania niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 ust. 2 

rozporządzenia nr 1303/2013.] 

<1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej: 

1) pełni funkcję instytucji audytowej, o której mowa w art. 123 ust. 4 

rozporządzenia nr 1303/2013; 

2) wykonuje zadania niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 

ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013.> 

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej 

realizacji przez instytucję pośredniczącą powierzonych jej zadań lub nieprzestrzegania przez 

tę instytucję przepisów prawa, może: 

1)   wydać rekomendacje instytucji, której powierzono zadania, wskazując uchybienia, które 

powinny zostać usunięte, oraz określić termin na ich usunięcie lub 
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2)   zobowiązać instytucję, której powierzono zadania, do podjęcia określonych działań 

naprawczych oraz określić termin ich wykonania, lub 

3)   wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla 

instytucji, która dopuściła się uchybień, nie usunęła ich w terminie, o którym mowa w pkt 1, 

lub nie wykonała działań naprawczych. 

3. Zasady odpowiedzialności instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 

określa porozumienie, o którym mowa w art. 6 ust. 6. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 2015 r. O ZMIANIE USTAWY – ORDYNACJA 

PODATKOWA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-40 pominięto) 

41)  art. 42-46 otrzymują brzmienie: 

"Art. 42. Organ podatkowy dokonuje spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw 

majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. 

Art. 43. § 1. Tworzy się Rejestr Zastawów Skarbowych, zwany dalej "rejestrem zastawów". 

§ 2. Wpis do rejestru zastawów obejmuje: 

1)   datę ustanowienia zastawu skarbowego; 

2)   podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego; 

3)   oznaczenie organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego; 

4)   dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3: imię i nazwisko lub nazwę 

(firmę), miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy, a w 

przypadku nierezydenta - numer paszportu lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada 

identyfikatora podatkowego, oraz znany adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   dane identyfikujące przedmiot zastawu skarbowego; 

6)   wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej 

zastawem skarbowym; 

7)   datę wygaśnięcia i wykreślenia zastawu skarbowego. 

[§ 3. Rejestr zastawów jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez organ 

wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Administratorem 

danych wpisanych do rejestru zastawów jest organ wyznaczony.] 

<§ 3. Rejestr zastawów jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej.> 

[§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza 

organ podległy lub nadzorowany do prowadzenia rejestru zastawów, mając na względzie 

konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz sprawność procesów 

wymiany informacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami.] 
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Art. 44. § 1. Podstawą wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów jest 

doręczona decyzja: 

1)   ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego; 

2)   określająca wysokość zobowiązania podatkowego; 

3)   określająca wysokość odsetek za zwłokę; 

4)   o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta; 

5)   o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej; 

6)   o odpowiedzialności spadkobiercy; 

7)   określająca wysokość zwrotu podatku. 

§ 2. W przypadku zobowiązań podatkowych powstających w sposób przewidziany w art. 21 § 

1 pkt 1 podstawę wniosku o wpis zastawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli 

wykazane w niej zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane. Wpis zastawu skarbowego 

nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu płatności 

zobowiązania podatkowego. 

Art. 45. § 1. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów. 

§ 2. O kolejności wpisu rozstrzyga czas wpływu wniosku do organu prowadzącego rejestr 

zastawów. Za czas wpływu wniosku uważa się godzinę, z dokładnością co do minuty, w 

której w danym dniu wniosek wpłynął do organu. Wnioski, które wpłynęły w tym samym 

czasie, uznaje się za złożone równocześnie. 

§ 3. O dokonaniu wpisu zastawu skarbowego organ prowadzący rejestr zastawów zawiadamia 

podatnika, płatnika lub inkasenta, następcę prawnego lub osobę trzecią odpowiadającą za 

zobowiązanie podatkowe lub zaległość podatkową oraz organ, na wniosek którego dokonano 

wpisu. 

§ 4. Wpisem w rejestrze zastawów jest również wykreślenie. 

Art. 46. § 1. Zastaw skarbowy jest skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu 

zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. 

§ 2. Zastaw skarbowy wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed zastawem skarbowym 

wpisanym później. 

§ 3. W przypadku gdy rzecz ruchoma lub zbywalne prawo majątkowe zostały obciążone 

zastawem ujawnionym w innym rejestrze prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, 

zastaw wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed zastawem wpisanym później. 

§ 4. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego następuje w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że z ruchomości lub zbywalnego prawa 

majątkowego jest prowadzona egzekucja przez sądowy organ egzekucyjny."; 

 

[Art. 17. 

1. Zastawy skarbowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2017 r. stają się zastawami 

skarbowymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

2. Dane zawarte w rejestrach zastawów skarbowych i Centralnym Rejestrze Zastawów 

Skarbowych prowadzonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. stają się danymi Rejestru 
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Zastawów Skarbowych, o którym mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 18. 

Do wniosków o wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych oraz rejestrów 

zastawów skarbowych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, złożonych i 

nierozpatrzonych do dnia 1 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2017 r.] 

 

<Art. 17. 

1. Zastawy skarbowe powstałe przed dniem 1 lipca 2017 r. stają się zastawami 

skarbowymi w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

2. Dane zawarte w rejestrach zastawów skarbowych i Centralnym Rejestrze Zastawów 

Skarbowych prowadzonych przed dniem 1 lipca 2017 r. stają się danymi Rejestru 

Zastawów Skarbowych, o którym mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 18. 

Do wniosków o wypis z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych oraz rejestrów 

zastawów skarbowych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, 

złożonych i nierozpatrzonych do dnia 1 lipca 2017 r., stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2017 r.> 

 

Art. 31. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 173 i art. 26, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2)   art. 1 pkt 98 - w zakresie art. 138d, art. 138i § 1, art. 138j § 1 pkt 1 i art. 138k, pkt 104, 

pkt 130, pkt 151 - w zakresie art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b, pkt 161 lit. a tiret drugie, art. 4 pkt 3 

lit. a - w zakresie art. 13b ust. 1 pkt 2 oraz lit. b - w zakresie art. 13b ust. 1a, art. 14 oraz art. 

29, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; 

[3)   
(6)

 art. 1 pkt 41 i 42, art. 7, art. 8 pkt 2, art. 17 oraz art. 18, które wchodzą w życie z 

dniem 1 stycznia 2017 r.] 

<3) art. 1 pkt 41 i 42, art. 7, art. 8 pkt 2, art. 17 oraz art. 18, które wchodzą w życie z 

dniem 1 lipca 2017 r.> 
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USTAWA z dnia 11 września 2015 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I 

REASEKURACYJNEJ (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

Art. 35. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą 

których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do 

zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji 

udzielanych na wniosek: 

1)   sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

2)   Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.); 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu 

lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.); 

4)   komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

5)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

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 oraz z 2015 

r. poz. 211), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

6)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań; 

7)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki objęte 

kontrolą; 

[8)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora urzędu kontroli skarbowej, w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o kontroli skarbowej;] 

<8) organów Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej;> 

9)   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1223); 

10)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309); 

11)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

12)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, w 

zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 1999 r. o 
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zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich 

przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077); 

[13)  dyrektora izby celnej, w związku z prowadzoną przez organ celny: 

a)  sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko będącej osobą 

fizyczną stronie umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają związek z tą sprawą, 

b)  sprawą o przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej, 

będącej stroną umowy ubezpieczenia, o ile informacje mają związek z tą sprawą;] 

(pkt 14 – 27 pominięto)  

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności i funkcji przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w zakresie 

umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, przekazywanych do centralnej 

ewidencji pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym. 

5. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188 oraz z 

2015 r. poz. 396). 

6. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń albo o 

tym, że działalność zakładu ubezpieczeń jest wykorzystywana w celu ukrycia przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego lub dla celów mających związek z przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

osób w niej zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych zadań. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. O WYKONYWANIU UMOWY MIĘDZY 

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

AMERYKI W SPRAWIE POPRAWY WYPEŁNIANIA MIĘDZYNARODOWYCH 

OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH ORAZ WDROŻENIA USTAWODAWSTWA FATCA 

(Dz. U. poz. 1712) 

 

Art. 2. 

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem właściwym w sprawach 

dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA i w 

tym zakresie przysługują mu uprawnienia organu podatkowego.] 



- 68 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem właściwym w sprawach 

dotyczących informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie 

FATCA i w tym zakresie przysługują mu uprawnienia organu podatkowego.> 

2. [Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze 

rozporządzenia, podległe organy do wykonywania czynności związanych z:] <Minister 

właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze rozporządzenia, 

podległe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej organy do wykonywania czynności 

związanych z:> 

1)   otrzymywaniem informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa 

w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, 

2)   automatyczną wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o której mowa w 

Umowie FATCA, 

3)   udostępnianiem informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA, 

4)   wyjaśnianiem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA 

- określając zakres upoważnienia oraz terytorialny zasięg działania upoważnionych organów, 

mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji spraw dotyczących 

informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA, a także 

usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji. 

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze 

rozporządzenia, podległy organ do przeprowadzania kontroli wykonywania przez raportującą 

polską instytucję finansową obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich 

rachunkach raportowanych, określając zakres upoważnienia, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia sprawnego wykonywania tej kontroli.] 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze 

rozporządzenia, podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej organ do 

przeprowadzania kontroli wykonywania przez raportującą polską instytucję finansową 

obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach 

raportowanych, określając zakres upoważnienia, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia sprawnego wykonywania tej kontroli.> 

 

[Art. 3. 

Do załatwiania spraw, o których mowa w ustawie, przez funkcjonariuszy celnych lub 

pracowników jednostek organizacyjnych kierowanych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych lub organy upoważnione, stosuje się odpowiednio przepisy art. 143 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. 

zm.).] 

<Art. 3. 

Do załatwiania spraw, o których mowa w ustawie, przez funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej lub pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji 

Skarbowej lub organy upoważnione, stosuje się odpowiednio przepisy art. 143 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).> 
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Art. 4. 

1. Raportujące polskie instytucje finansowe są obowiązane do: 

1)   identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych 

przez wyłączone instytucje finansowe; 

2)   [pozyskiwania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

lub organowi upoważnionemu:]  <pozyskiwania i przekazywania Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu:> 

a)  informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. 

a Umowy FATCA, 

b)  informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego 

okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku, o którym mowa w lit. a. 

2. Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków 

posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, raportujące polskie instytucje finansowe 

stosują, procedury sprawdzające określone w załączniku I do Umowy FATCA, przewidziane 

dla kategorii rachunków opisanych w tym załączniku, oraz żądają przedstawienia wskazanych 

w nim oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów. 

3. Jeżeli zgodnie z procedurami sprawdzającymi, o których mowa w ust. 2, polska instytucja 

finansowa jest obowiązana do uzyskania oświadczenia posiadacza rachunku w związku z 

otwarciem rachunku finansowego, uzyskuje ona to oświadczenie w trakcie procedur 

związanych z otwarciem takiego rachunku. 

4. Oświadczenia wymagane na podstawie procedur sprawdzających, o których mowa w ust. 2, 

są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i 

zawierają klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań uważa się za spełniony także w przypadku oświadczeń o 

odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań składanych na formularzach W-8 i W-9, o 

których mowa w Umowie FATCA oraz Załączniku I do tej umowy. 

5. Raportująca polska instytucja finansowa, która pośredniczy w wypłacie na rzecz 

wyłączonych instytucji finansowych płatności podlegającej amerykańskiemu podatkowi, na 

wniosek podmiotu, od którego otrzymuje taką płatność, informuje ten podmiot o jej tytule, 

kwocie oraz danych umożliwiających identyfikację posiadacza rachunku, na który 

dokonywana jest płatność, a także o nazwie i miejscu siedziby tych wyłączonych instytucji 

finansowych. 

6. Raportująca polska instytucja finansowa jest obowiązana do uzyskania Globalnego Numeru 

Identyfikującego Pośrednika, o którym mowa w pkt 3 Uzgodnień Końcowych 

towarzyszących Umowie FATCA, przed pierwszym przekazaniem informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, poprzez rejestrację w IRS, oraz do jego wskazywania w informacjach 

przekazywanych zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. a. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są sporządzane za rok kalendarzowy i 

przekazywane w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 30 czerwca roku 

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

1)   wzór formularza zawierającego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

2)   format i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w formie 

dokumentu elektronicznego 

- mając na uwadze usprawnienie wypełniania, przekazywania i przetwarzania informacji, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, 

wiarygodności i niezaprzeczalności danych w nich zawartych, ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem oraz wymogi dotyczące ich przekazywania przewidziane w 

Umowie FATCA, a także ustalenia wynikające z dwustronnego porozumienia lub dokonane 

w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, w zakresie określonym w art. 3 ust. 6 

Umowy FATCA. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania procedur sprawdzających określonych w 

załączniku I do Umowy FATCA, stosowanych na potrzeby identyfikacji opisanych w nim 

kategorii rachunków, oraz przypadki, w których możliwy jest wybór określonych sposobów 

postępowania stosownie do postanowień tego załącznika, mając na uwadze warunki i 

możliwości przewidziane w tym zakresie w Umowie FATCA, a także specyfikę działalności 

raportujących polskich instytucji finansowych. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, procedury i sposoby postępowania w sprawach określonych w art. 3 ust. 6 

Umowy FATCA, będące wynikiem ustaleń dwustronnego porozumienia lub dokonanych w 

ramach procedury wzajemnego porozumiewania się - kierując się potrzebą usprawnienia 

wykonywania postanowień Umowy FATCA. 

 

Art. 5. 

[Raportujące polskie instytucje finansowe mogą korzystać z usług innych podmiotów w 

zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1-3 i 5, z wyłączeniem 

przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub organowi 

upoważnionemu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.] <Raportujące polskie 

instytucje finansowe mogą korzystać z usług innych podmiotów w zakresie 

wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1–3 i 5, z wyłączeniem 

przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi 

upoważnionemu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2.> Odpowiedzialność za 

wykonanie obowiązków ponosi raportująca polska instytucja finansowa. 

 

Art. 7. 

[1. W przypadku wystąpienia uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA, raportujące polskie instytucje finansowe, na 

pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub organu 

upoważnionego są obowiązane do udzielenia informacji niezbędnych do wyjaśnienia takich 

uchybień lub pomyłek.] 



- 71 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1. W przypadku wystąpienia uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA, raportujące polskie instytucje 

finansowe, na pisemne żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu 

upoważnionego są obowiązane do udzielenia informacji niezbędnych do wyjaśnienia 

takich uchybień lub pomyłek.> 

2. W żądaniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres wymaganych informacji oraz 

termin ich przekazania nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania. 

 

Art. 8. 

[1. W przypadku przekazania przez właściwą władzę Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o 

istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych lub organ upoważniony, zwani dalej 

"kontrolującym", przeprowadzają kontrolę wykonywania przez raportującą polską instytucję 

finansową, zwaną dalej "kontrolowanym", obowiązków związanych z informowaniem o 

amerykańskich rachunkach raportowanych, zwaną dalej "kontrolą amerykańskich rachunków 

raportowanych", w celu weryfikacji informacji przedstawionych w tym zawiadomieniu.] 

<1. W przypadku przekazania przez właściwą władzę Stanów Zjednoczonych 

zawiadomienia o istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 

lit. a Umowy FATCA, Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub organ upoważniony, 

zwani dalej „kontrolującym”, przeprowadzają kontrolę wykonywania przez 

raportującą polską instytucję finansową, zwaną dalej „kontrolowanym”, obowiązków 

związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych, zwaną 

dalej „kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych”, w celu weryfikacji 

informacji przedstawionych w tym zawiadomieniu.> 

2. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych jest podejmowana niezwłocznie po 

otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wraz z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli amerykańskich rachunków 

raportowanych kontrolujący informuje kontrolowanego o zakresie nieprawidłowości 

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

4. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych powinna zostać zakończona bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia jej wszczęcia. 

5. W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych kontrolujący jest uprawniony 

do żądania w szczególności udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 

związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, 

notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej, w tym 

objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyłączeniem dokumentów i materiałów 

zawierających informacje niejawne. 

6. Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 5, kontrolujący jest obowiązany zwracać 

szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich 

klientami. 

7. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza 

się z ustaleniami kontroli amerykańskich rachunków raportowanych zawartymi w protokole, 
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może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić kontrolującemu zastrzeżenia lub 

wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne dowody. 

8. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w 

szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym. 

9. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie określonym w ust. 7 

przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli amerykańskich rachunków 

raportowanych. 

10. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych kończy się w dniu doręczenia wyniku 

kontroli. 

11. Wynik kontroli sporządza się na podstawie protokołu kontroli, zastrzeżeń, zawiadomienia 

o sposobie ich załatwienia oraz wyjaśnień. Wynik kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie kontrolującego; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   datę sporządzenia; 

4)   powołanie podstawy prawnej kontroli amerykańskich rachunków raportowanych; 

5)   opis przebiegu kontroli amerykańskich rachunków raportowanych; 

6)   końcowe ustalenia i wnioski zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości 

albo o ich braku; 

7)   wskazanie terminu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone; 

8)   informację o możliwych skutkach określonych w art. 5 ust. 2 lit. b Umowy FATCA; 

9)   
(1)

 podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu elektronicznego - 

kwalifikowany podpis elektroniczny. 

12. Termin, o którym mowa w ust. 11 pkt 7, nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 

6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia wyniku kontroli. 

13. Kontrolowany jest obowiązany poinformować kontrolującego o sposobie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia, bez zbędnej zwłoki, 

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich 

usunięcie. 

14. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-13 do kontroli amerykańskich rachunków 

raportowanych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art. 

127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 4, z 

wyłączeniem art. 139 § 1-3, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23, oraz przepisy art. 281a, art. 

282b, art. 283, art. 284, art. 284b-286, art. 287, art. 289-290 i art. 291c ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a także przepisy wydane na podstawie art. 290a tej 

ustawy. 

Art. 9. 

[1. Kontrolujący będący organem upoważnionym, przekazuje wynik kontroli ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 

dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 13.] 
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<1. Kontrolujący będący organem upoważnionym, przekazuje wynik kontroli Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 

dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 8 ust. 13.> 

2. Do wyniku kontroli dołącza się protokół kontroli, a także złożone zastrzeżenia, 

zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń i wyjaśnienia oraz informację o sposobie 

usunięcia przez kontrolowanego stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich 

nieusunięcia. 

 

[Art. 10. 

1. W odpowiedzi na zawiadomienie o istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa 

w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, minister właściwy do spraw finansów publicznych 

przekazuje właściwej władzy Stanów Zjednoczonych informację o podjętych działaniach i 

dokonanych ustaleniach nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania tego 

zawiadomienia. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje niezwłocznie 

kontrolowanemu informację, o której mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 10. 

1. W odpowiedzi na zawiadomienie o istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym 

mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy FATCA, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

przekazuje właściwej władzy Stanów Zjednoczonych informację o podjętych działaniach 

i dokonanych ustaleniach nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania 

tego zawiadomienia. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje niezwłocznie kontrolowanemu 

informację, o której mowa w ust. 1.> 

 

Art. 11. 

[1. Do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

upoważnionym przez niego organom oraz podmiotowi, o którym mowa w art. 4 ust. 5, 

informacji, w trybie i zakresie przewidzianym ustawą, nie stosuje się przepisów 

ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyjątkiem 

informacji niejawnych.] 

<1. Do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, organom 

upoważnionym oraz podmiotowi, o którym mowa w art. 4 ust. 5, informacji, w trybie i 

zakresie przewidzianym ustawą, nie stosuje się przepisów ograniczających 

udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyjątkiem informacji 

niejawnych.> 

2. Dane zawarte w: 

1)   informacjach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 

2)   informacjach, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA, 

3)   aktach dokumentujących czynności określone w art. 7, 

4)   aktach kontroli amerykańskich rachunków raportowanych 
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- są objęte tajemnicą skarbową. 

 

[Art. 12. 

W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych dostęp do akt kontroli przysługuje 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, upoważnionym przez niego organom 

oraz wyznaczonym pracownikom tych organów.] 

 

<Art. 12. 

W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych dostęp do akt kontroli 

przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, organom upoważnionym oraz 

wyznaczonym pracownikom tych organów.> 

 

Art. 13. 

1. Dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2, są udostępniane 

wyłącznie organom wymienionym w art. 297 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa na zasadach określonych w tym przepisie. 

2. Dane, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 i 4, są udostępniane wyłącznie organom 

wymienionym w art. 297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa na zasadach określonych w tych przepisach. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, akta spraw oznacza się klauzulą: "Tajemnica 

skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów 

zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone". 

[4. Przekazanie żądań ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub organu 

upoważnionego, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 5, następuje w trybie 

przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli 

"zastrzeżone".] 

<4. Przekazanie żądań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu 

upoważnionego, o których mowa w art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 5, następuje w trybie 

przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli 

„zastrzeżone”.> 

 

Art. 22. 

[1. W przypadku dokonania w roku 2015 lub 2016 płatności na rzecz wyłączonej instytucji 

finansowej raportujące polskie instytucje finansowe przekazują ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych lub organowi upoważnionemu informacje o nazwie tej 

wyłączonej instytucji finansowej oraz łącznej kwocie płatności.] 

<1. W przypadku dokonania w roku 2015 lub 2016 płatności na rzecz wyłączonej 

instytucji finansowej raportujące polskie instytucje finansowe przekazują Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu informacje o nazwie 

tej wyłączonej instytucji finansowej oraz łącznej kwocie płatności.> 
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za rok kalendarzowy i przekazywane 

w formie dokumentu elektronicznego, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego. 

Przepisy art. 6 stosuje się odpowiednio. 

3. Do weryfikacji wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy rozdziału 3. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na formularzu oraz w formacie i 

trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8. 

 

Art. 23. 

[1. Do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, lub 

upoważnionym przez niego organom informacji, w trybie i zakresie przewidzianym w art. 22, 

nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie 

chronioną, z wyjątkiem informacji niejawnych. 

2. Dane zawarte w informacjach przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych lub upoważnionym przez niego organom, w trybie i zakresie przewidzianym w 

art. 22, są objęte tajemnicą skarbową.] 

<1. Do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi 

upoważnionemu informacji, w trybie i zakresie przewidzianym w art. 22, nie stosuje się 

przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie 

chronioną, z wyjątkiem informacji niejawnych. 

2. Dane zawarte w informacjach przekazywanych Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej lub organom upoważnionym, w trybie i zakresie przewidzianym w art. 22, są 

objęte tajemnicą skarbową.> 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są udostępniane wyłącznie organom wymienionym w art. 

297 § 1 pkt 1 i pkt 2a-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613, z późn. zm.) na zasadach określonych w tych przepisach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, akta spraw oznacza się klauzulą: "Tajemnica 

skarbowa", a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów 

zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone". 

5. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 294, art. 296, art. 297a 

oraz art. 299b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM 

OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1932) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 

r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(Uwaga: pkt 1 – 3 pominięto oraz pkt 4, lit a-f pominięto) 
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 [g)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o których 

mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.", 

h)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem 

sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, 

których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia 

obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności 

świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. 

Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.",] 

<g) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, 

są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tego żądania.”, 

h) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i 

przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których 

wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu 

uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno 

wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości 

transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia 

dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.”,> 

i)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1, 1b, 1d, 1e, 2b i 2d, przelicza się na 

walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w 

ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy 

dokumentacja podatkowa.", 

j)  dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

"7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani składać urzędom 

skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu 

określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to nie 

dotyczy informacji, o których mowa w ust. 2d. W przypadku podatników, o których mowa w 

ust. 5a, oświadczenie może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego 

zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

szczegółowy zakres informacji wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia podatnikom 

sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając wytyczne OECD w 
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zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji 

podatkowych."; 

5)   w art. 30a ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

"10. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w 

art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. a-d ze źródeł przychodów położonych w Republice Austrii lub w 

państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie 

środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a, podatek od tych 

przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii, w tym państwie lub na tym 

terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9."; 

6)   w art. 30b ust. 5c otrzymuje brzmienie: 

"5c. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w 

art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e i f ze źródeł przychodów położonych w Republice Austrii lub w 

państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie 

środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a, podatek od tych 

przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii, w tym państwie lub na tym 

terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, 5a i 5b."; 

[7)   w art. 30d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi, na podstawie art. 25, 

dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez 

podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w 

art. 25a, a podatnik nie przedłoży tym organom dokumentacji podatkowej - różnicę między 

dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się 

stawką 50%.";] 

<7) w art. 30d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 25, dochód podatnika w wysokości 

wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z 

dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w art. 25a, a 

podatnik nie przedłoży temu organowi dokumentacji podatkowej – różnicę między 

dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ 

opodatkowuje się stawką 50%.”;> 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 9a: 

(lit. a – f pominięto) 

 [g)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy, o których 

mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.", 

h)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
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"4a. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem 

sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, 

których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia 

obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności 

świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. 

Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.",] 

<g) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 

5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tego żądania.”, 

h) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i 

przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których 

wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu 

uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno 

wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości 

transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia 

dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.”,> 

i)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1, 1b, 1d, 1e, 2b i 2d, przelicza się na 

walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w 

ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy 

dokumentacja podatkowa.", 

j)  dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

"7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani składać urzędom 

skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu 

określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że oświadczenie to nie 

dotyczy informacji, o których mowa w ust. 2d. W przypadku podatników, o których mowa w 

ust. 5a, oświadczenie może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego 

zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

szczegółowy zakres informacji, wymienionych w ust. 2b i 2d, w celu ułatwienia podatnikom 

sporządzenia poprawnej dokumentacji podatkowej, uwzględniając wytyczne OECD w 

zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji 

podatkowych."; 

2)   w art. 11 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

"5a. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza 

sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego 

podmiotu udział nie mniejszy niż 25%."; 



- 79 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[3)   w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Jeżeli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi, na podstawie art. 11, 

dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez 

podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w 

art. 9a, a podatnik nie przedłoży tym organom dokumentacji podatkowej - różnicę między 

dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się 

stawką 50%.";] 

<3) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości 

wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z 

dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a, a 

podatnik nie przedłoży temu organowi dokumentacji podatkowej – różnicę między 

dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ 

opodatkowuje się stawką 50%.”;> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. O BEZPIECZEŃSTWIE OBROTU PREKURSORAMI 

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH (Dz. U. poz. 669) 

 

Art. 8. 

1. Dane lub informacje zgromadzone w systemie zgłaszania udostępnia się na pisemny 

wniosek zawierający uzasadnienie następującym podmiotom: 

1)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

2)   Agencji Wywiadu, 

3)   Inspekcji Handlowej, 

[4)   Służbie Celnej,] 

<4) organom Krajowej Administracji Skarbowej,> 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

6)   Służbie Wywiadu Wojskowego, 

7)   Straży Granicznej, 

8)   Żandarmerii Wojskowej 

-   o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań. 

2. Prowadzący system zgłaszania może zawierać z podmiotami, o których mowa w ust. 1, 

porozumienie o udostępnianiu im danych lub informacji zgromadzonych w systemie 

zgłaszania w drodze teletransmisji bez konieczności składania wniosku, pod warunkiem że: 

1)   zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnianie; 

2)   posiadają one środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie 

zgłaszania, kto i kiedy oraz jakie dane lub informacje uzyskał. 
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3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i 

rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych lub informacji. 

4. Dane lub informacje zgromadzone w systemie zgłaszania udostępnia się jednostkom 

organizacyjnym Policji w drodze teletransmisji, bez konieczności składania pisemnego 

wniosku, przy zachowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich 

bezpieczeństwo. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2016 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH ZADAŃ Z ZAKRESU INFORMATYZACJI 

DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PODATKOWEJ, SŁUŻBY CELNEJ I 

KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. poz. 781) 

 

[o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji 

działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej] 

<o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji 

działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej> 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych o publicznym 

zastosowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 

2016 r. poz. 352) z zakresu spraw należących do działu administracji rządowej finanse 

publiczne, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i 

kontroli skarbowej systemów teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszenia 

przepisów prawa podatkowego, w oparciu o dane uzyskiwane z systemów teleinformatycznych 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej, 

Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych o publicznym 

zastosowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 

z 2016 r. poz. 352) z zakresu spraw należących do działu administracji rządowej finanse 

publiczne, których celem jest zapewnienie organom Krajowej Administracji Skarbowej 

systemów teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa 

podatkowego, w oparciu o dane uzyskiwane z systemów teleinformatycznych ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów Krajowej Administracji 

Skarbowej.> 
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Art. 2. 

1. Projekty informatyczne, o których mowa w art. 1, powierza się spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością utworzonej w tym celu przez Skarb Państwa, zwanej dalej "spółką 

celową". 

2. W ramach realizacji projektów informatycznych, o których mowa w art. 1, spółka celowa 

wykonuje na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych zadania w zakresie: 

1)   budowy systemów teleinformatycznych, 

2)   rozbudowy lub unowocześnienia istniejących systemów teleinformatycznych 

- zwane dalej "zadaniami spółki". 

[3. Systemy teleinformatyczne, które buduje, rozbudowuje lub unowocześnia spółka celowa, 

są wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz innych informacji 

zawierających tajemnice ustawowo chronione i służą ochronie interesu bezpieczeństwa 

państwa.] 

<3. Systemy teleinformatyczne, które buduje, rozbudowuje lub unowocześnia spółka 

celowa, mogą być wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz innych 

informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i służą ochronie interesu 

bezpieczeństwa państwa.> 

4. W celu budowy, rozbudowy lub unowocześnienia systemów teleinformatycznych spółka 

celowa nabywa urządzenia informatyczne i oprogramowanie na własny rachunek. 

 

Art. 16. 

[1. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może uzyskiwać dane z systemów 

teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów 

administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.] 

<1. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może uzyskiwać dane z systemów 

teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów 

Krajowej Administracji Skarbowej.> 

2. Spółka celowa może zawierać z administratorami zbiorów danych, o których mowa w ust. 

1, na piśmie, umowy o udostępnianiu informacji zgromadzonych w zbiorach w drodze 

teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie 

danych. 

3. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze 

zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy 

publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne. 

4. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może uzyskiwać dane ze zbiorów danych 

izb rozliczeniowych tworzonych na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) oraz instytucji utworzonych na 

podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy. 

5. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może przetwarzać dane uzyskane na 

podstawie ust. 1, 3 i 4. 
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6. Do ochrony danych uzyskanych przez spółkę celową na podstawie ust. 1, 3 i 4 

stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony 

tych tajemnic. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM (Dz. U. poz. 862) 

 

Art. 12. 

Prawo do uzyskania informacji o osobie ujętej w Rejestrze, której dane zostały zgromadzone 

w Rejestrze z dostępem ograniczonym, przysługuje: 

1)   sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości - w związku z 

prowadzonym postępowaniem; 

2)   prokuratorom i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach karnych oraz czynności sprawdzających w sprawach o 

wykroczenia - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

[3)   Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - w 

zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania nałożonych na nie zadań określonych w 

ustawie;] 

<3) Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej i 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – w zakresie, w jakim jest to konieczne do 

wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;> 

4)   organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia 

oraz w sprawach nieletnich - w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w 

zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia; 

5)   organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom 

wykonującym zadania publiczne - w przypadkach gdy jest to uzasadnione potrzebą 

wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie; 

6)   pracodawcom - przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w zakresie uzyskania 

informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze; 

7)   innym organizatorom - przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w 

zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze; 

8)   każdej osobie - w zakresie uzyskania informacji, czy jej dane są zgromadzone w tym 

Rejestrze. 
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USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH 

(Dz. U. poz. 904) 

 

Art. 5. 

[1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW koordynuje czynności 

analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 

ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, oraz wymianę informacji przekazywanych przez Policję, Straż Graniczną, Biuro 

Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa, dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz danych o 

osobach, o których mowa w art. 6 ust. 1, przez ich gromadzenie, przetwarzanie i 

analizowanie.] 

<1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW koordynuje 

czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne, o których 

mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu, oraz wymianę informacji przekazywanych przez Policję, Straż 

Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Krajową Administrację 

Skarbową, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dotyczących 

zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz danych o osobach, o których mowa w art. 6 

ust. 1, przez ich gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie.> 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych i Ministrem Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii 

Szefa ABW, określi, w drodze rozporządzenia, katalog incydentów o charakterze 

terrorystycznym, uwzględniając potrzebę klasyfikacji informacji, o których mowa w ust. 1. 

3. Podmioty i służby specjalne, o których mowa w ust. 1, przekazują Szefowi ABW, 

niezwłocznie po uzyskaniu, informacje służące realizacji działań antyterrorystycznych, 

klasyfikowane zgodnie z katalogiem incydentów o charakterze terrorystycznym. 

 

Art. 8. 

[1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW koordynuje: 

1)   czynności operacyjno-rozpoznawcze podejmowane przez służby specjalne, o których 

mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu, przez Policję, Straż Graniczną, Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej i Żandarmerię Wojskową oraz 

2)   czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom podejmowane 

przez funkcjonariuszy celnych 

-   dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym.] 

<1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW koordynuje 

czynności operacyjno-rozpoznawcze podejmowane przez służby specjalne, o których 



- 84 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu, przez Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację 

Skarbową i Żandarmerię Wojskową dotyczące zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym.> 

2. Szef ABW może wydawać podmiotom i służbom specjalnym, o których mowa w ust. 1, 

zalecenia mające na celu usunięcie bądź minimalizację zaistniałego zagrożenia 

terrorystycznego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. O AKTYWIZACJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I 

PRZEMYSŁÓW KOMPLEMENTARNYCH (Dz. U. z 2016 poz. 1206) 

 

Art. 4. 

1. Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie 

stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego: 

1)   dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub 

przebudowy statku; 

2)   dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku 

lub przebudowy statku - w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi 

śródlądowej. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy: 

1)   podaje dane identyfikujące przedsiębiorcę okrętowego, w szczególności nazwę albo imię i 

nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, numer 

w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

2)   wskazuje organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy dołącza: 

1)   umowę o budowę statku albo umowę o przebudowę statku; 

2)   dokumenty uznanej organizacji wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim - w przypadku certyfikatu zakończenia budowy statku lub 

przebudowy statku. 

4. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki 

cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa ta 

spółka. 

5. Certyfikat stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 , 868 i 996). 

6. Certyfikat jest wydawany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku 

zgodnie z ust. 2 i 3. 

7. Organ wydający certyfikat przekazuje jego kopię, niezwłocznie po wydaniu, organowi 

podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku wskazanemu we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1. 
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8. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

2)   wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

[-   mając na względzie zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia 

prawidłowości prowadzonej dokumentacji dla celów kontroli skarbowej lub podatkowej.] 

<– mając na względzie zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia 

prawidłowości prowadzonej dokumentacji dla celów kontroli celno-skarbowej lub 

podatkowej.> 

 

Art. 13. 

1. Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać 

zryczałtowany podatek od przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i wpłacać ten 

podatek, bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik 

urzędu skarbowego wskazany w art. 11 wykonuje swoje zadania, w terminie do 20. dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie 

złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2. 

2. Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym, o którym mowa 

w ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości zryczałtowanego podatku od 

przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, za dany rok podatkowy do końca 

pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. 

[3. Zryczałtowany podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 2, 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.] 

<3. Zryczałtowany podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 2, jest 

podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że właściwy organ podatkowy wyda 

decyzję, w której określi inną wysokość podatku.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 września 2016 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZLICZEŃ 

PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ DOKONYWANIA ZWROTU ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 

FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII 

EUROPEJSKIEJ LUB OD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO 

POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (Dz. U. poz. 1454) 

 

Art. 11. 

1. [Jednostka samorządu terytorialnego od dnia podjęcia wspólnego rozliczania podatku 

wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi może dokonać, z zastrzeżeniem art. 10, 
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korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nią 

rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi na zasadach 

przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją 

podatkową", oraz ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 720 i 1165), zwanych dalej "korektami deklaracji podatkowych", w odniesieniu do 

rozliczeń:] <Jednostka samorządu terytorialnego od dnia podjęcia wspólnego rozliczania 

podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi może dokonać, z 

zastrzeżeniem art. 10, korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe upływające 

przed dniem podjęcia przez nią rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług, 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z 

późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, oraz ustawie z dnia 21 października 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej „korektami deklaracji 

podatkowych”, w odniesieniu do rozliczeń:> 

1)   poszczególnych jednostek organizacyjnych, jeżeli korekty deklaracji podatkowych nie są 

związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, pod warunkiem złożenia informacji, że 

korekty deklaracji podatkowych nie są składane w związku z wyrokiem Trybunału 

Sprawiedliwości; 

2)   łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

korekty deklaracji podatkowych są związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, pod 

warunkiem: 

a)  złożenia informacji według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ustawy, że korekty 

deklaracji podatkowych są składane w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości oraz 

czy obejmują one kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowane 

ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do których jednostka 

samorządu terytorialnego nie była obowiązana, na podstawie art. 17, do zwrotu środków 

przeznaczonych na realizację projektów, 

b)  złożenia wykazu wszystkich jednostek organizacyjnych, których rozliczenia podatku są 

objęte korektami deklaracji podatkowych, z podaniem ich nazwy, adresu siedziby oraz 

numeru identyfikacji podatkowej, 

c)  złożenia korekt deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których 

jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu 

rozliczeniowego, za jaki została złożona korekta deklaracji podatkowej, 

d)  uwzględnienia w składanych korektach deklaracji podatkowych rozliczeń podatku 

wszystkich jednostek organizacyjnych w odniesieniu do dokonywanych przez nie czynności 

podlegających opodatkowaniu podatkiem. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony również w 

przypadku złożenia korekt deklaracji podatkowych jedynie za okresy rozliczeniowe roku 

podatkowego, w którym przypada okres rozliczeniowy objęty pierwszą korektą, pod 

warunkiem że jednostka samorządu terytorialnego w informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 
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lit. a, wskaże termin, z uwzględnieniem okresu przedawnienia, do którego złoży pozostałe 

korekty deklaracji podatkowych. 

 

Art. 22. 

1. Postępowania podatkowe, [postępowania kontrolne] <kontrola celno-skarbowa>, 

kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające w zakresie podatku: 

1)   wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, 

2)   wszczęte od dnia wejścia w życie ustawy 

- w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostek organizacyjnych 

obejmują tylko rozliczenie podatku odpowiednio tej jednostki samorządu terytorialnego lub 

jej jednostki organizacyjnej. 

2. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego, [postępowania 

kontrolnego] <kontroli celno-skarbowej>, kontroli podatkowej oraz czynności 

sprawdzających w zakresie podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pozostają właściwe we 

wszystkich sprawach związanych z podatkiem, które są przedmiotem tych postępowań, 

kontroli lub czynności sprawdzających, chociażby w trakcie postępowania, kontroli lub 

czynności sprawdzających jednostka samorządu terytorialnego podjęła wspólne rozliczanie 

podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. 

3. W toku postępowania podatkowego, [postępowania kontrolnego] <kontroli celno-

skarbowej>, kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających w zakresie podatku, o 

których mowa w ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana, na wezwanie 

organu podatkowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania, do złożenia 

informacji, czy dokona korekt deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, 

i w jakim terminie zostaną złożone te korekty deklaracji podatkowych. Przepisy rozdziału 3 

stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku złożenia korekt deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 

2, postępowania podatkowe, [postępowania kontrolne] <kontrole celno-skarbowe>  , 

kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające w zakresie podatku obejmują rozliczenie 

jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. 

Właściwym organem podatkowym jest organ właściwy dla jednostki samorządu 

terytorialnego. Czynności podjęte w toku postępowania podatkowego, [postępowania 

kontrolnego] <kontroli celno-skarbowej>  , kontroli podatkowej, a także podjęte czynności 

sprawdzające w zakresie podatku pozostają w mocy. 

 

 

 


